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SON HAVADiSLER 

KUAUS 

Sene: s - SAY!: isıo ' 9 BlRtNCtKANUN - 1939 C U MART ES i t~AN 1ŞLERt: Tel. 20335 

,ın tayyafeler· bir Sovyet 
nıanını bombardıman ·ettiler 

VVVVVVVVVVv'V~ 

Bugünkü sayımız 

12 .. 
Sayfadır .·· 

hareket Fin limanlarının 
. . 

ablukasına 
Finlerin mukabelesidir 

tonştat limanım. buzlar kapladı, Sovyet gemileri ·güçlükle 

~sra körfezi 
~·k . 1 ametinde . 

Jet taarruzu 
t\lar, · Rusları kış-
' .... 

J "aga_ çalışmakta 
~~\' . 
~er~rn. .ediyorlar 

nı, 8 ( A.A.) - (Ha· 

'·~harbin Türkiye ve ya
~ ısr ~I ı~ametinde genişleme~ 
~erı Almanyada hergün 
.r..ı· açıkça mevzuubahs e
"'lt. 

~! ~usların Basra kör
<ı.;-ıııetınde bir taarruzunu 
'<tYetı 
t<t e karşılıyacaklardır. 

\ ~teieri Rusyaya Noı-
ll!cıtt istikametinde geniş· 

(Devamı 4 üncüde) 

dışan çıkabiliyorlar 

Finlandiy3 
yardım istiyor _F1n_lan_diyada_'\1bo_rg ş_ch~rinde __ de,_Tfy~ gezen Ffn Mkerl:rf ..• 

:! ., Bütün dünya küçücük Finlandiyanın Balkanlarda 
' ağır ağır ölüm.ünü seyir mi _edecektir1,. ce-u . ·n_ ' _ IWl 

Helsinki, 9 (A.A.) - Finl!n- olmak için hazırlanmaktadırlar. c;;;;;;J} . b lnJ 
diya kıtalan Sovyetlerin Viborga Bu ihraç hareketi muvaffakiyetle 

ihrac hareketi ~aQmasına mani neticelendiği takdirde Karelie ber- 1 alyan mabaf·ııı• ""0 go•• re 
=:---:,,,.,, hmdatfr=:Piıil~ial~Tıi1Mantert""14=_...c. l'~I 

M.,, ti c ı t' k • iki ateş arasmda kalmış buluna. 

ı e er emıye ı onseyı ::~:~:~:!:ı::~!::~:: Hiç olmaz:sa ,bu kış 
bug U .. n toplanıyor ~~:tşe~~:~e~:.:e~:~~~rı-

, . . . dafaa hatlannr yarmak için bey- i ç i n m Ü e in m en d i r 
: S · I k b h d 1 1 hude gayretler sarfetmektedirler. 
~ ,OVyef erin ta . İ ·e İ meSİ e FinlAndiyahavakuvvetleridün 

. 
'
. k t t' fa o 1 un" a c a 1.:. . büyük ıbir faaliyet göstermi~lerdir. 

~ Bu kuvvetler yalnız beş Rus tar 
"Paris, 9 - Milletler cemiyeti 

konseyi: bugün toplanmaktadır. 

1

8ulgarisf anda 
· Burgazlı avukat 

İsmail €elil 

HAPiSHANEDE 
ÖLDÜ 

(YuısJ 2 incide) 

Finlandiyarun müracaatından 

başka ruznamede konseye, yeni 
üç a?.anın intihabı · ve enternas
yonal Lahey adalet divanına ha

kimler seçilmesi bulunmaktadır . . 
(Devamı 3 üncüde) 

yaresini düşürmekle kalmamış 

ayni zamanda Rus askeri tesisa. 
tmm bulunduğu Baltiski limanını 

yeniden bombardıman ederek yan 
gmlar çrkannr$1ardrr. Bu hare· 

(Devan 4 üncüde) 

Atina, 8 (AA.) - "R~uter,,: Nazır bundan sonra Bulgaris
Romanya Hariciye nazm. Ga- tanın bitaraf kalmasından .dolayı 

fenko bugün matbuata verdiği derin · memnuniyetini bildirmiş, 
yeni bir mülakatta Bulgar istekle· ve Romanyanm takip ettiği bita 
rine tema! ederek demiıtir ki: raflık . siy•setinin . haklarından 

"- Bulgaristanla muslihane herhangi birinden vazgeçeceği 
teşriki mesai ümidimizi hararet- riıinasına gelemiyeceğ~ni bilhas-. 
le teyitten hiçbir zaman Mli kal- sa kaydeyledikten sonra .demiştir 
madık. Bu hu•usta keiıdisinc Al-' . ki: J 

man - Leh ihtilafın-dan biraz ev:-vle ''- Buna binaC.%1', müteyakkız ve 
tekliflerde bulunduk ve ' henüz menfaatlerimiz tehdit . edildiği 
hiçbir cevap alamamış olmakfa takdirde müdafaaya amade · bu-
beraber bu .teklifl~rin şel!lere yer- , lunmakhğnnız lazımdır.,, : 
diğine . inanıyoruz.,, · • (Devamı 3 üncüde) 

.. . . ~ . .. ,. .. . 
lngilizler · ~-it · Alman· 

~karalılar pazar gün
~~! nasıl eğleniyor? 
aıı Hakkı Uzunçarşıhnm · uğurlu 
ceketi nasll kaybolmuştu ?. 

' ı 

Sovyet .Rusya Romanyaya 
yeniden teminat verdi 

B~f, 9 (A.A.) - Sovyet maslahat&;üzarı Poptilyef geçen 
gece Gafenkoyu ziyaret etmiş ve beynelmilel Komünist Revue'ıün
.de iırtiF eden makalenin rCGmi Sovyct noktai naunm ifade etme· 
diğini ifade etmiştir. Aynca Sovyet hükQmetinin bui:ün iki mem
leket arasında mevcut karşılıklt emniyet münasebetlerini idame 
amısu~da bulunduğu.mı ililv«: etmittir. 

Lord Loyd londraya döndü 
Lond~ 9 (A.A.) - Lord Loyd bir çok hüldlmet şefleri ve 

hariciye nazırlariyle mülakatlarda bulunduğu Avrupa !eyahatin
dcn bugün avdet etmiştir. 

tahtelbahiri : batırdi-lar 
Ablukaya karşı faal bir vaziyet almaları 

için ·Beri in bitaraf lara nota vermiş 

~I 
lıe~·ı· 1 ı lı!uhlis Erkmen lıcr pazarr Zirarıt emtitüsündtdir 

(Yazısı 5 ineide) 

Odesada askeri mıntaka 
,\ıfoslc:ova, 9 (A.A.) - Krasnaya Ziviyezta gazeteıinde o· 

kunduğuna göre, son günlerde ihdas edilen Odua askeri mmta· 
kas[ ltunianda.nJığına general İvan Boldin tayin edilmittir. Gene
ral Smusey Kieritch Sovyetler hava kuvvetleri kumandanlığına 

getirilmiş ve evvelce bu mevkide bulunan general Loktianav har
biye nezareti komiser muavinliğine tayin olunmuştur. 

Cenevrede Belçikanın vaziyeti 
Brüksel, 9 (A.A.) - Yan resmi bir kaynaktan verilen haber· 

lere göre Milletler Cemiyeti:ne giden Belçika murahhas heyetinin 
reisi Carton de Wiacrte kendisine teklif edildiği takdirde komey 
reisliğini kabul etmesi için hükOmctinden talimat aldığı teyid edil-
mektedir• -

tııgUte.rede Jı&nl ha.rıl imalatta 



• 

Vakit 
Asmı Us, "İyi muallh:n kimdir!., 

b:ışlıklı makalesinde, en iyi muaL 
limin haiz olmam icab eden kıı.bilL 
yetin çocukları okuttuğu derse a

··- ·- -·-- -- -----

tesnnilt B:lYeainde olduğunu kay
dederek bu birlifi bozmağa. müte
veccih yabancı propaganda'>mm 
memlekette ı OkU l.ıızmmak lfı.z::m· 
geldiğini yazmnktadır. 

lil.kadar etmesi, mıırt'Uı.n ayrıldık- Tan 
tan sonra onlnrm zihinlerini oku-
tulan dersin mevzuu üzerinde ıg_ M. Ze,keriya... ~ertel, bur;tlnldl 
!etmek yolunu blhncsi olduğunu 1 mnknlcs;.ncc, Tur-kıyedeAlman pro. 
kaydediyor. Muharrir, blr lw!m ; pa.gnndasmm .ı'e1~·~~ anlatmak • 
munllimlcrln bunu maalesef tnkdir tadır. Muhnrrır, bütun Alman pro
etmiyerck mcsclA orta. ve hattfı ilk rı~nnd'.l t..,....ı .. ı•\t11u:ı seferber bir 
mektcblerde bile talebeye kltn.b • halde Tilr~iye ile Sovyctlerln aı;a~ 
lamıd:ın fnzla malfımat vermil3 ol- sını açmaga mntu! .gayrctlcnru 
mak için not tut.turmak yoluna git. saymakta ve bu fıuı.lirı:.t_in: artrk 
~u-lerini h lbuki haf k durdurulmcsı Ul.mngeldlgmı Uıba· 
uı:. , a ızava ço ma- .. tti ckt ,.. 
lftmnt yerleştirmenin kafi değil, bu ruz c n:ı. cor. 
mal{lmab edinirken çocuklara ken. 
dl kendilerine dili UnUp mciuıxeme 
etmek ve derslerde odiiıdikleri 
malfımattan hayn.ttn. istifade ede. 
bilmek k:ı.billyetlerinl 1nldşa.f et
tirmenin lfizmmmu işaret od.erek 
vaziyetin birçok mE!tteblerde ayni 
olduğunu mil§a.hedclerine atfen 
yazıyor ve maarif vdkliletin.in bu
na. manı olacak tedbirler almasmr 
!st:iyor. 

iYeni Sabah 
Hüseyin Cahid Yalçm, "Propa· 

ganda.ya karşı duralnn,. başlıklı 
makalcs!nde, bugUnkil Ttlrkiycnin 
dUnyanm en rnhnt memleketi ha. 
linde gürilltUsUz ya.§ryn.bilmesi ve 
ayni z.'.lmailcla dllnyanm her tnra.. 
tmda sempati uyandınnam birinci 
aerecede arzettiği mllll birlik ve 

Numan Menemen· 
cioğlu şerefine .. 
Jngiltere hükUmeti 

tarafından bir ziyafet 
verildi 

Loodıa, 8 (A. A.) - fngntere 
hUldllxıeti dUn Oa.rlton otelinde 
Num:ın Menemencloğlu ,,ere!me 
bir ağıe ziyn.f oti verm1ştir. 

Cumhuriyet 
Yunus Nıtdl, "İtalya ve Baikruı. 

hı.r" baş:ıı.ıı y:ı.z.;suıclıı., 1ta.lyada. 
bllyfik faşist meclkinhı kararlan.. 
nr tetkik eh:ı:ı!rtodlr. Muharrir, 
Almanya harbi? girdiği halde ltat
yanm ga.yrimuhanö kalması ve 
Almanyanm Rusya ile anlaşması 
Bcrlln • Roma mihverine mUeaı.ir 
olduğu hakkmdald tahminlere mu· 
kabil fa§fst meel"•Jln.in "İtclya ile 
Almanya nrasında.ki münasebetle_ 
rin antlarmdaki ittifak paktına ve 
bu·paktm akQnden evvel ve .sonra 
Mllano, Snl::~u.~ ve Berilnde V\1-

kubuln.n mfilA.kaUarrn ruhuna uy
gun bulunduğu . ntl naJl etmetılnl 
mevzubalıs ederek Balkanlar vazi. 
yetini tetkik ediyör vo Balkanlı· 
lnrm uhclclerlne dü.§on vaz!!clcri 
yapacnklarmı tebarh ettiriyor. 

Paris radyosu 
Dün akşam türkçe 
neşriyata baıladı 
Paris Re.dyol!".ı da dün rece· 

den itibaren Türkçe :neşriyata 
ba§lamış, bu münasebetle eski 
Ankara büyUk elçisi ve şfo.lCilci 
Dahiliye nazırı Sarraut ile Patis 
bilyük elçimiz Behiç Erkin birer 
nutuk r;öylemişlerdir. 

Neşriyat Türkivc saativle 
20.30 da S 1,39 metre üzerinden 
yapılacaktır. 

940 nüfus sayımı için 
hazırlık 

Tasarruf ve Yerli 
mah haftas;nda 
Altı vekil konferans 

verecek 
Ankara, 8 (A.A.) - Onuncu 

Tasarruf ve Yerlimalr haftası 
moodetince Ankara radyosunda 
'Ulusal Ekonomi ve Arttırma Ku
rumunun g:ıyeleri etrafında veri
lecek konferansların programı 
şudur: 

12 BirincikSnun 939 salı günü 
sa.at 16 da Başvekil Dr. Refik 
Saydam, Halkevinde; ayni e-ün 
saat 18,55 de Ulusal Ekonomi ve 
Arttırma K.. Başkanı General 
lUmn öwp radyoda; 13 çar
;.ıamba aaat 19.10 da M'.aari! Ve
kili Hatan Ali Yücel radyoda, 14 
perşembe saat 20 de Hariciye Ve
kili Şükrü Saracoğlu radyo:la., 15 
cu.-ııa saat 19.10 da Ziraat Vekili 
Muhlis Erlancn radyoda, 16 cu· 
martesi aaat lO de Gümrük ve 
1nhi33rlar Vekili Raif Kara-deniz, 
17 pazartesi saat 20.30 da Ticaret 
Vekili Nazmi Topçuoğlu, 18 pa
zartesi saat19 da C. H. P. daire 
heyeti azasından Trabzon mebu-
111 Sırrı Day radyoda. 

---0----

Artiıt Meleiin 
cenaze merasimi 
Evvelki gün Ulen Şehir Ti· 

yatro.u artiatlerinden Meleğin 
cenazesi dün dostlannın ve mes
lek arkadaşlannm i§'tirakiyle e· 
vinden kaldrnlmı,, namazı Teş
vikiye camiinde kılındıktan son· 
ra Feriköy merarlığına gümill -
milştür. 

--o
Çocuğunu terkeden 
kadın ma.hkfun oldu 
Beş aylık çocuğunu Galat.ada 

b:ir aparuman bpıaına bırakan 
Saa!:fet adında bir kadm, dün ac· 
l~irin<:i asliye Ceza mahk~i 
tarafından iki ay yirmi gün hap
se mahkum edilmi§tir . 

-<>--

·.. t ... • .. . . ~. . ... . . . . .. : ' .... lf•· '... • 

Millt Şefin 
memleket 
seyahati 

,Radyoların bildirdiği 
'maksatlarla değildir 

Ankara, 8 (A. A..) - ReisL 
cumhur l'mlot lnlinll'ntln ya.. 
landa memleket dahilinde se

yalıate çıknca.klan ha.beri 

doğrudur • .AncaJı. bıı acyaha
tiıı muayyen bir mabat için 
yapılacağı hakkmdald radyo 
ve aja.ne haberlerinin asılsız 

olduğunu Ana.dolu Ajansr bil· ı 

... ~~.~~=.~: ................ ..i 

Mahalle 
bekçilerinin 

vaziyeti 
Emniyet müdürlükleri· 
nin mütalealan soruldu 

Bekçi i§lerini tanzim için bir 
liyiha hazırlayan Dahiliye Veld· 
leti bütün memleket emniyet mü
dürlüklerinin mütalealarmı sor
muştur. 

Verilen cevaplarda bekçilerin 
vaziyetlerinin mcmnwıiyeti mu
cip olmadığı ve aokaklarda dolat· 
maktan ziyade kara.kollarda ça
lıştrklan ve aylıklarını ekseriya 
halktan- tahsil edemedikleri ileri 
sürülmüştür. 

Zabıtaya bir muavin ikuvvet 
haline sokufa.cak olan bekçilerin 
aylrklan ve tahsil §ekilleldi de 
tesbit edilmektedir . 

o 
Mecliste dünkü · 

müzakereler 
Ankara, 8 (A.A.) - B. Mec-

Vekillerin tetkik 
seyahatleri 

Dahiliye vekili Çankın· 
da, Sıhhat vekili Erzu· 

rumda tetkiklerde 
bulur:dular 

~nkm 8 (A.A.) - Dahiliye 
V ckilimiz Faik Öztrak dün Kas
tamonu dan şehrimize gelmiş, me
murin ve ha1k tarafından karşı
lanmıştır. Dahiliye Vekili burada 
mektepleri, Partivi ve hastahane
yi ziyaret eylemiş ve hükiımet 
kona~ında daireler reislerini ve 
muhtelif te~kküller milmessille -
rini kabu1 ederek kendilerile 
muhtelif isler üzerinde görU§mil§ 
ve direktifler vermiştir. 

Dahiliye Vekili şerefine dün 
akşam Parti binasında bir :ziyafet 
verilmiJtir. 

Sıhhat Vekili EIAzığa gitti 

Erzurum, 8 (.A.A.) - Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Vekili 
Huluai Alataş, Tercan hareketi 
ars mmtakasında tetkiklerde bu
lunduktan sonra diln Erzunıma 
ielmi§ ve istasyonda vali, kolor
du 'kumandanı ile müsmpkem 
mevki kumandanı ve vilayet er
kAru tarafından kar§tlarunı§tJr. 

Sıhhat ve İçtimat muavenet 
Vekili buraya geli§i.ni müteakip 
"ril!yeti, belediyeyi kolordu ve 
müstahkem mevki ktmıandanlık
la.rınr ziyaret ctmit aaat 11 de 
de Nümunc hastahanesini gez· 
mi§tir. 

V~kil, öğleden sonra da yeni 
yapılan Zühreviye haatahanesilc 
Doğum evini, ve grup lnpat sa
ha~ında yapılan yeni umum! mU· 
f etti~lik bi.naSinı. Halk evini ve 
diğer inşaatı tetkik eylemiştir. 

Srhhiyc Vekilimiz bugün de 
§ehrimizde tetkiklerine devam c· 
decelr, akpma ElAztğe gitmek 
üzere buradan aynlacaktır. 

Ziyafete maliye nazın John Sl
mon :riynnet ediyordu. Davetliler 

anı.sındı.\ donanme kumandanı Iord 
Çesterfild, 1'ilrkiye bUyllk elçisi 
vo dığer mülum rJahISlar bulunu • 
yordu. 

Neden malOmat verilmiyor? 
940 senesi ~unda yapıla

cak nüfus ayımı ve yazrmr için 
dün viliyette bir topf ~1tı yapJ.· 
ım§tır. Tcpla.r.tıda ~ehir vıl!
yet hududu dahilinde nıımamla· 
ma i~r.i.'l r.ııırta kd:br mutla!: su
rette ikm;linc ~~"ar verilmi-.tir. 

Lisan muallimi 
namzetleri 

lisi bugiln Refet Camtcsin bq· Ed . k. 1 kanlığı.nd.a toplanarak sanayide ebıuat ıtan ar 1 
_ ..4-..ll-.n•ı-. .tr..:.:ı .. ~ ---ı.;a.1 •• ı. --~ ı~c !I. 

Londra 8 (A. A.) - İngiltere, 
mUmkUn olduğu derecede faz.la bl
tanı.f memlckctl~rJo ticaret anlq. 
malan nkdctmek için mUza.kere_ 
terde bulunmnktadr:r. Bu hususta 
bugün Londrnda Tilrk, tzlanda, ts
vcç, lrlnnda. Norveç, Danbnarka, 
Belçika vo Holıında heyetlerlnlıı 

bulunmn.ktn olduğu knydcdfliyor. 
DUtün bu heyetlerle mUzakere

ler ilerlemlştlr. Fakat iki sebeb 
do1ayımle tnfsillit verilmiyor. Bi -
rincisl dU3Mana nurl{lmat verme • 
m1'k, diğeri de mUttefiklerle uyuş_ 
mak istiyen memlekeUer Uzerlnde 
Alınanyn.nm mt•t:ıd olan tazyikleri
ne m!ni olmülJJ". Binaenaleyh 
m:ı.lümattn olmnmaın mütakercle • 
:rln tenı:k:k:I tıtmed!ğbi tazammun 
e,lcmez.; 

Nüfus sayunı işiyle m~ır,.iİ ol· 
mak üzere vali muavini Haluk 
Nihadın reislığinde uir büro ku
rulm~. 

-o-

Bir talebe sokakta 72,5 
lira buldu 

Cerrah'>E!.~da Ke!a~!'t so· 
kağmda 19 • numar~ o""turan 
karyolacı Ragıbın oğlu Yenikapı 
Orta mektebi talebelerinden Faik, 
dün mektebe giderken yolda 
72.5 lira para bulmuştur. 

Faik parayı, doğruca Ak!:aray 
karakoluna ıgötilrüp teslim et-
mi§tir. 

Rektcrlükten mukave
lelerinin feshini istediler 

Orta mekteplere lisan mual
limi yetiıtirmok üzere geçen ıe· 
ne ü.tlver -;~eye bağlı c!anık açı
lan ktırstald talebeler, dün üni· 
versitc rektörlUğü."'le müracaat 
f'der:l: taahhüt senetlerinin feshi 
ni iatmişlcrdir. Zira bu .:-nçler 
Avrupaya gönderilerek okuttu -
rulac:ıklardı. Fakat harp vari
yeti buna im.kan vermediğinden, 
talebeler matlQp olan gayeyi elde 
cdcmiyeceklerini bildirmi§tir. 

Rektörlük keyfiyeti Maarif 
Vekaletine biıdlrecektir. 

---o-

Orgeneral Kazım 

Orbay Ankarada 
Avukatların bugünkü Londra ve Paristc askeri te-

Necmettin SadaJC toplanbaı maslarda bulunan heyetimizin 

C 
Reisi Orgeneral Kizıtn Orbay 

enevreye gitti latanbul Barosu Avukatlan dün akşamki tTenle Ankaraya 
Milletler Cemiyeti Asamble- bugün ö~leden 6onra Birhıci a- &itmiştir . 

lince memleketimizi temsil ede- ğırceza m:i.:ı.c::ıe::i aal~ bir Orbay, istasyonda bir çok kiti 
cek olan murabbasmuz Necmed· toplantı yapacaklardır. Toplar.o- tarafml:lan uğurla:ımıı, riyaseti:ı· 
<ıin Sadak dün akşamki ebpru- nın çok '!lln~'--ı..~ geseee~ tah· deki heyet te !beraber hareket et-
le Cencvreye hareket etmiştir. min edilmektedir. nüştir. 
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Yuaa: Nmihe MUHiDDiN 
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- O kadar gayretime rağmen 
başa çıkamıyorum efendim. Eğer 
şiddetle menetmesem odasına bi -
le girecekler •• Türlü dedikodular 
var ... 

- Rica ederim, buna katiyen 
meydan vermeyiniz. 

- Ah doktor insanların teoes
silsü ve dedikodusu hiçbir kuvvet 
tanımıyor. 

Doktor ciddiyetle ~ sallı -
J'lln!k Masma d®ıı yürüdü. 
Masasının üstündeki ahizeyi ala. 
rak sordu: 

- Allo .• nen fJoktor ~fkat .• 

Müddeiumumi beyle gôrü~yorum 
değil mi? Evet beyefendi... Zey -
nep hastanemdedir. Fakat efen -
elim henüz... Çok yorgund~r ... 
Müsaade ederseniz geçirdiği ft -
ciayı hmıen hatırlatmıyalım. .. E.. 
vet tc..'tlikeli olab1Jir ... Henüz bir 
laiz geçirdi... T~ekkür ederim i
timadını:a efendim ..• Uç gün son
ra.. Evet üç giln sonra 1.eyneple 

görüş:?bilirsir.iı... Allahaısm:ırla -
dık beyefendi. Tekrar ~l.tktır 

ederim. 
Doktor Şefkat ahizeyi teteton 

çengeline asarken zeki ve de:in 
bakışlı gözlerini dalgın dalgın kı
sarak dü}ilnüyordu. 

Üçüncü gllniln sabahı odasına 

girip na.;n .ve müşfik etini yü· 
zilnde öolaştıran doktorun elini 
derin bir sevgi ile tutup öpen Z!y. 
nep hiçbir sual beklemeden canlı 
gülüşile: 

- Bugün çok iyi)im efendim .. 
dedi. 

Doktor Şefkat hastasını sars
maktan çekinen bir sesle : 

- Mademki kendinizi tamamL 
le iyi hissediyorsunuz.. O halde 
hiç heyecana kapılmadan yaban
cı biriyle görü~bilirsiniz delil mi? 

Zeynep bir saniyelik titreme 
içinde sordu: 

- Kiminle?! 
- Bakınız sararıyorsunml Ben 

sizden daha metin olmanm isti
yorum .. 

- Çalı~cağun efeodlm. 

- Sizinle görü~ek istiyen 
müddeiumumidir. Ra~mızdan ge. 
çen vaka hakkında izahat almak 
btiyor. 

Zeynep gene yüzünü ellerile ka· 
pıyarak: 

- Aman Allahmı! Aman Alla· 
hım • diye inledi • 

- Bunda hi~ir he~nrn yeri 
yok .. Sizi kimse suçlu bolmu):or 

kine alat ve edevatr ve btüililtıll komı·syonu 
yedek parçalanndan gümrük re-
simleri hakkındaki vekiller hey
eti kararl:ırının tasdikine ait ka· 
nunun birinci milzakeresi yapıl-
mf!br. • 

Meclis pazartesi günil toplana· 
caktır. 

--<>-
ilk tedrisat muallim

lerinin mesken bedelleri 
İstanbul ilk tedrisat muallim· 

terinin 932 eenesi haziran, tem
muz, ağı..~tos ve eylül aylarmm 
mesken bedelleri dünden itiba· 
ren tediyeye başlanmıştır. Dağı
tı!acak para yirmi beş bin lira • 
dır. 

Bükreş elçimiz 
Dün Romanyadan 
şehrimize geldi 

Bülcre§ büyük elçimiz Ham
dullah Suphi Tanrıöver ldiin Daç 
ya vapuru ile ~e!lrimize gelml~
tir. 

Büyük elçi yarın Ankaraya 
gic!ecek bir kaç gün kaloıktan 
sonra vazif~si ba~ma döneeektir. 

ki .. lnsarun başından bir çok fe
na ~yler geçebilir .. 

Doktor iyileşen hastasının ila
cını kendi eliyle verdikten sonra: 

- Mecburen sizi yalnız bıraka.. 
cağım - dedi - Bildiklerinizi gü· 
zelce anlatırsınız. 

7-eynep kendini toplama~ ça.. 
lşırak basını iğdi. 

Doktor aşağıda bekliyen müd· 
deiumurniyi bir hastabakıcı ile 
Zeynebin odasına göndererek ma· 
sasımn üstünde bir yığın teşkil e· 
den o günkü postanın getirdiği 

gazetelerle mektuplan gözden ge.. 
çinneğe başladı. 

Gazeteler b~tan ba~ L.eynebin 
vakasile doluydu! Baıı sayf!.12\rdan 
türlü türlü resimlerle başlayan 

vaka iç sayfalara kadar sütunlar 
do!dUrmu,tu. Ba~ta."(lfta heyecan· 
lt heyecanlı kelimelerle yazılan 
vakad~n ~..., ~ntunlarC;\ Zeyne
bin ha~atı alaylı ~i~kin bir mace. 

Pazartesi tekrar 
toplanıyor 

Yanlış kitap meseleshıin ihdas 
ettiği va:zlyeıten aonra her hafta 
pazartesi günleri toplanan edebi7at 
mualllmleri komisyonu yanndan 
sonra yeni bir toplantı daha ya
pacaktır. Şimdiye kadar komisyon 
azalarına romancı Reşat Nurinin 
iki cililil.; Fransız edebiyatı antolo
jisi ile Vasfi Mahirin iki ciltlik 
dünya edebiyatı antolojisi, Musta
fa Nihat, fsmnil Jlnbib ve AgAb 
Sırrının edeblynl tarihi kitaptan 
tetkik iciıı verilmiş bulunuyordu. 
Bu ciltler komisyonun muhtelif n
zalarınıı dnlılmış ve antolojilerde 
~er var~ tercilme bat:ıl:ırı ve 
metne tetabuk vaziyeti işaret olun· 
muştur. 

Diğer taraftan pazartesi günO 
toplanacak komisyon ilk defa ola· 
rak liselerin program mcsrleslnl 
konuşacaktır. Bu defo, yalnız lise 
birinci sınıfların edebiyat progra
mına ait münakaşalar yapılacak 
ve füe birincl sınır edebiyat kita
bının yeniden ne şekilde tertip e
dileceği mevzuubııhs edilecektir. 

ra halinde tasvir edilmiş, ve Şeki
bin kahramanca f edakArlığı, ve 
romantik aşkı için adeta bir le
jand yapılmıştı. Ve son havadis 
olarak Zeynebin bayatını ümitsiz 
\l'e te.lılikeli diye yazmışlardı. 

Doktor Şefkat bütün lstanbul 
gazetelerini gözden geçirdikten 
sonra mektupların zarflarına bak.. 
tı. İçinden ıbir tanesi nazarı dik· 
katini celbetmişti. Yazı acemi ve 
çarpık çurpuktu. Belli ki yeni 
Türk harflerini yeni öğrenmiş bi· 
ri tarafından yazılmr5tı bu! 

~ ve en önce imzaya baktı: 
Ve'Y!i Usta! 

Derhal ve dikkatle mektubu o. 
kumar,ra başladı: 

"Benim Can kızım: Ceridelerde 
okuduğum o kötü havadisler birer 
hançer olup yüreğime saplantlı. 
Nedir bu benim ihtiyar halimde 

(Oevanu var). 

3la11ata 

Sözden söze 

Bulgaristarıd' 
Bursrazlı avıık'' 

H APiSHAeNf~l 
ÖLDO 

Bulgaristanda astt ~ 
münevver bir evladı ol . .,Ae 

miş, Bulgar üniversi~ııO' 
lık, Bulgar mahkeınelt!l ...ık 
kimlik ve avukatlık ed~ 
yıllar Bulgaristan TQrtl 
çok hizmetlerde buluoaJJ 
ristanm Burgaz; ~i~~ 
lsmail Celil casuslukla ı 
mahkfun edilerek mekteP ~ 
Münir Müeyyet ve &ıe' 
kadaşı ile birlikte ha~ • 
Birkaç yıldanberl Burtı~ 
hanesinde çile doldUJj"el"! 
lsmail Celil ya~ u~ 
çağında böyle ağır bir 1 ';} 

yanamzyarak ölm~til!· 1"(. 
haber, Bulgaristandald. ı4'J 
olduğu gibi, memleke~ tf°;' 
disini tanıyan binler~ ~ 
da çok müteelllm ettnlJ~ 
hınna haktan rahmet di 



n de yed1i vapur 
bat.ırıl.dı 

beru llerald gaıetesi, lngilizl01r bir Alman 'ld ticaret ıemllerininf 
11 
llklırı memleketlerin~ 
~ldinde tee1bbüsat-

. 2~;::~7•v:'~::~~ tahtel bah iri batırdılar 
~·ı· .... , .,, .. , Ablukaya ka~.faaıbir-vaziyet almaları 

~~~n~:hr!~~":~h~::~ için Bertin hitafaflara nota vermiş 
ıı. >'IJ>ınış olmakla il3 
ı.~lldah Carnelis Yan 
"'Zlııetıere mahkdnıf t Londra, 9 - 13:50 ~ "~ let'dir. Beş Alman bw,yyareılıine i· 

(leY'' .iaimli İngiliz to~u bir' aabet vaki olmuft;ıır. 
)il A ,. 'Alman talıtelbahiri tarafmdan tr>r' 1ngilterenin dogu~ sahllinde dUn 

helde bütün gün• pillenm.iştir. lki subay vte sekiz n ~ geç vakit alçaktan uçan 
.., vam .:amarası· i 

~tedeceAini bildir} fer ölmü" ve 12 bahrlyJu yara.lan;: ~'.ta.yya.renin sesi ifit.ilmiştir. 
de harp Ienı~mı• ,mIŞlır. Torpido 1lınanıqavdete mu.-, \& tayyarenin mayn dökmek için 
lllfiıakere edıle-'t l vaffak olmU§tur. ~}anıldığı zannedihnektedir. 

... "Vaşington" a.dmdalii xn.ayn ta- Gece doğu ısa.hillnde dtipnan 
u JıaşL:.unıandan1J 1 rama genusı ır mayna çarp tayyareleri görillmilştür. İngiliz .. dus • • b" ~ 

1~r •. Moskovaya gel~ batmışUr. İnfilak o k:adar §İdd kuvvetleri ibu tayyareleri tardet • 
hıı- •ıdonncr, Mareşa olmuştur ki, gemi uçmuş ve deni.• 'mişlerdir. 

•hare Molotof tara• · - · ·· ·· •<Uını ı· zc parçalan dokillmu,,,t.ur. Çok yüksekten geçen Alınan 
ış ır. . . 

!ngilız bandıralı 1005 tonluk Ma.. tayyareleri, dün gece Fransanm 
teıın ·ı . " ·• k e aı yenı muıa- .reı vapuru, §ark sahili açığında'i §arkında keşü uçuşları yaptıktan 
•buı elmiş olnıı 
11 'jplr mayna çarparak dört dakika.ı ,sonra Paris mmtaka.sma doğru git. 

~l ~ıeclisi, dünkü 'zarfında batnıl§tır. 17.18 ki§ilik' mek istemişlerse de maksa.tlarma 
ltkte·)'t tuvip etmiştir, . . . . 

auı, sıhhiye, m:ıliytl• uyfadan yalnız :i:kisi kurtarılabıl "" muvaffak olamamışlardır. 
\'t başvekllel lıutcc· .inittir. Bunların ikisi de yaralıdır.t Röyter ajansının bildirdiğine 
hutı;c~c Alsnsloren, İngiliz bandıralı 8795 tonlukt göre İngiliz tayyare·fabrikalan Uç 
~, .. 'c fa.tihbaral J.o· Navarota yük vapuru Atlas deni- ftip seri muharebe tayyareleri ima-

l dalııldlr. izinde torpillcnmi§tir. Tayfadan 43 line başla.mışlardrr. 

ı>arlamenlonuıı kayıptır. Kurtarılan 35 kişi Almanyanın bitaraftara 
ri ıncclisten sekiİı · terenin ccnub sahilinde ibir notası 
t filo!iuna yaııldı> 1lın d k 1,;.,• d di~ b" li r " ana, o uz ~ı e ger ır • Am"tcrdam, 9 - Almanyanın 
a~ına bildirmiştir. 1 

4ııı l ~a çıka.rılm!Ştır. bitarafle.ra bir nota vererek Fran-
) crıkanın J.on<lral İngiliz bandıralı 4460 tonluk To. j;ız - İngiliz ablokıuıma karşı faal 
llı;'aBarc ılc Va-~ F33 Valter vapuru, Norvccln ti - bir '\"ıı.ziyet almalarmı istediği ha. 
k · A\rııpanın umu·., malinde Venrtfort yaldninde infl-"' ber \'eriliyor. Nievz Roterdamchc 
ıncJa Huz.vclllc gö-; •.ıu. ti . d b tın tır T y! • 

luı.a. ne ccsın e a ı~ · a a • ' Curaııt gazetetiliıin Berlin muhabi-
~ fdan 16 kişi ölmüş ve 26 st kurta-1 rine g!Sre, bu nota, muhtelif hU • 
ara ve dcniı kıın·et j -d "'J"Ilmıştrr. kfınıet merkezlerine tevdi e<lilmi .. 
anlığı tarafından ,-- .• ...., 
............. ır~ tl!ll!fnn Tajıı.ıidden \·armru hlr m11ynııı. ı n>ulunmnktndtr, llç.ln.ndsı. ""1 'i.hil•et_ .. 
bereleri dalın sıkı çarparn.Jc oat'ııı.Iltn:. MUı:d.t~ tar mahafili Laheye bu nevi hlçbil" 

lltına nlınnııştır. lı:urtarılmıştır. teo'bliğdc bulunulmndığmı beyan e_ 

ltrııe . 4687 tonluk Chancellor vapd4 diyorlar 
tıl.:~nın l.nndra Atlantik denizinde diwcr bir · . 
~ugunş Huz.,·elten g g • Holandaya sevkedilmek ilzere1 

llr.ıınsenin Amerika,. tJle çarpışarak batmıştır. MUrett&1't Skandinavyadan odun yükliyen gc., 
Hala muktedir: bat kurtarılmıştır. ~ mileıin Alınanya. limanlarmda tcv-' 

La''ıeteciler~ sciyle- Bir İngiliz tayyaresi dlln aaba.htt edilmesini Berlin nezdinde §İd-
? dol~yısıle artaıı bir Alman tahtelbahiıini batmnıv-of deUe protesto etmes· alü.ad 
t ~ e sıyasl mesele~ µr. . . ı .ar 
k ıı;in en az. iki se-- . . . ~nanda mahafilinıce Lahaye hU • 
dutu rilı;rinclcdir. Tayyarelenn faalıyetı ~etinden üıt.ennmektedir. Bir. 
~ 

8 
k Londra, 9 - İngiliz tayyare!~~ fabrikalar ıpt.M8ı madde !ık_ 

~. ~/ri k t:ın·arl e~ ılskoçyanm §ark sahilinde cereyf!l1 Mına maruz bulunmakta ve bu 
, ışerc parça a~::; t· • ıP 
:ı idare eden hava ~eaen muharebe ~s.n~mda dok te binlerce amele~i alA.kadar 

• e nıensup yüzbaşı't HlUşman tayyarcsını püskUrtmfuJ ektedir. 
t;ıJc ~ 1 - •• ~ o muştur. 

e Türk -Yunan Ahlaksız bir çocuk 
\'eraı~lerini ..., barda yalmlandı 

~eb~!;den -.. doStlUQU f Ewelıci gece Etem isminde 

~1Yttler dolayııiylef '\Y.unan kralı bir nut~ b·aşlt ?ir zatın, ~raber bulunduk· 
~ta ve müessese il bunu tebarüz ettirdi ;arı bır sırada, cüzdanından 350 

ti ~!e~~i terkedefk' . \ li~a çalan Ilhami 'isimli ahlaksız 
tt .ruaumunu ve~ Atina, 8 (A.A.) - "Atina a·· .bır sabıkalı çocuk dün gece Tu. 
~~rler. . •. jantr tebliğ ediyor,.: ran barında eğl~irken ya1calan-
.,., Ce vergı ve ru4 

' • ~ 
·"letin puaportlar;.A 1912 de Türk ve Yunan fi1gl ~mı~rr. llhamı çaldıgı paralan 
lt?rıeıini bildirmiı /, lan arasında yapılan Hem mü.- Tepeba~ındaki Cumhuriret bah· 

'-. hare besinin yıldönümü münaae '1 ,cesinin arka~mda bulunan arsa~'a 
~ ~ betiyle kral Jorj 326 deniz erliıl' saklad ~ · · f · tiil ·· f• ıgmı ıtıra etmıı1 ve 3·10 li-
f\) • u ıer~ me ıına madalyalar vcrmi~ ve .ıs..;-' ra ta§lar arasında hulunmu~tur. 
~ ~Yafetı lediği nutukta bilhassa demit· ' Suçlu bugün adliyeye teslim edi· 

ı!~tıiteıi tarafın?an~ tir ki: lecektir. 
unvanı verılen "- Bugünü iki bakrmdan kut-' 

~~.Prülü şerefine luluyoruz. Evvela kahraman bil ============= 
• 0 nU Halkevinde düşmana karşı harbetmi§ olan de: bahis mevzuu ederek, kralın .öz 
~ "Lerilmiştir. nizcilerimiz için bir şeref günü- • lerinin manaımı tebarüz etti-
~ \ıtfi Kırdar da • " 

~imi bir hava dür. Ve sonra _çünkü o zamandan· mekte ve bugünkü Türkiyenin 
teçirilmiıtir. Fuatt beri eski düşmannnızla elcle ve- ayni müıterek sulh ve komıula· 
~ ~yrmın hitabe· rerek sıkı ve çözülmez bir dost· riyle işbirliği emelleri besledik! 

·'!tir ki: luk ve ittüakla bağlandık.., l lerini ve ayni yolda yürüdüklerini 
Iİzleride ve aiz .. ~lerek vazifelerintl Bütün gazeteler, bu merasimi yazmaktadır. . 

Milletler cemiyeti 
konseyi bugün 

toplanıyor 
Sovyetlerin takbih 
edilmesile iktifa 

olunacak 

(Baıtarafı 1 incide) 
!çtimaa Polonya ~a i~tirak et· 

mektedir. 
Rö>·ter ajansının haber verdiği. 

ne göre Ingiliz hüktlmetinin, Sov· 
yetler birliğine karşı tatbik edile
cek zecri tedbirlere müzaheret e· 
deceğine dair olan Deyli Telgraf 
gazetesi tarafından bu sabah neş
redilen haber, maHimattar maha
fildc mevsimsiz telakki edilmek· 
tedir. Cenevre istişareleri netice
sinde verilecek olan kararı tahmin 
etmenin henüz zamanı olmadığı 
bu mahafilde beyan ediliyor. 

Ordre gazetesi, Cenevrede itti
haz olunabilecek kararlar hakkın· 
da şöyle yazıyor: 

Fransa ve İngiltere Sovyetlerin 
tecavüzünü takbih cd:!::!'.derdir. 
Fakat işin H.usya ile müı:ıc;:!">etle· 
rin kesilmc~ine kadar g"itürülmi· 
yeceği, Lord Halifaksın geçen 
günkü beyanatından da anla~ılı· 
yor. Fransa ve İngiltere bitrafla. 
nn makcs olabilecekleri sulh ta· 
vasc:utlanna karşı k..>ymağa da az· 
metmi'jlerdir. Bitarafi::ır, müttc· 
fiklcrle harpten kurtulacak olan 
Bitlerin şinal memleketlerinde 
jandarmalık yapacağını zannedi· 
yorlarsa aldanıyorlar. 

Pctit l'arisien gazetcsı, aza dev· 
detlcr .., .. asın~ C.e·ı:! ·-e'len Ruı;. 
yanın ıhracmı twç .edenlerin.sa· 
yısının hcrgün daha ziyade art· 
makta oldugunu mujanede etmek· 

tedir. '\ 

Uruguvay çekildi 

Urugvay ayan meclbi, gecele· 
yin bir içtima .:t~(tcderek Milletler 
cemiyetinden çekilmeğe karar ver· 
miş ve müteakiben Finlandiya 
hakkında bir sempati takriri ka. 

bul etmiştir. 

Şimal devletleri toplantısı' 

Paris, 9 - İsveç, Norveç ve Da·, 
nimarka hariciye nazırları topla· 
narak umumi vaziyeti görüşmüş
lerdir. Neşredilen tebliğ hülasa
ten şudur: 

''Üç hariciye nazırı top:antıları 
esnasında, Finlandiyanın Millet· 
ler cemiyetine yaptığı m1racaatm, 
doğurdui'.,ru meseleleri müzakere 
etmişler ve Sovyetler birliği ile 
Finlandiya arasında yeni müzake .. 
reler açılması için ellerinden gele-_ 
ni yapmak bahsinde mutabık kal· 
mışlardır. 

Nazırlar ayni zamanda Sovyet
Finlandiya anlaşmazlığının umu
mi vaziyet üzerindeki tesirlerini 
de müzakere etmişlerdir.,. 

Oniki ada valisi Muıoli
ni ile görÜ§tÜ 

Ronı11, 9 ( A.A.) -- Musolini 
dün, İtalyan Ege adaları \"alisi 
Devecchiyi kabul etmiştir. 
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Landon Con>on başına geleceği 
• Çeviren 

EP'DAL 

ta bidayetten bilmis takat 
cesaretini kavbetmemişti 

Burada denizcilerin her türlü Kurt Larscnin sesi yunıuşaml§, 
ihtiyaçları bulunduruluyor. Tay· ahenkleşmişti. 

fa oradan ne satın alırsa be:ieli o· Conson o değişmiyen, tutuk ifa • 
nun av mevsimindeki kazancın· desile yava~ yava, devam etti: 
dan indiriliyor. Tayfanın da ar- - Bana içerliyorsunuz efen· 
nen a\'cılar gibi vurulan foklardan dim. Beni sevmiyorsunuz. Ben9e • 
bir hissesi var. - Devam et. Beni kızdrraca· 

C<msonun gemi dükkanındaki ğmdan, yahut da hissiyatımı ren.. 
malların kötülüi'.,rü hakkında söy· 

1 
cide edeceğinden korkma. 

lediklerinden haberim yoktu. O· Taylanın güneşten yanmış ~ii-

nun için şahit olduğum vaka ha· zü hiddetle kızardı: 
na ani ve kötü bir sürpriz şeklinde - Bir şeyden korktuğum yok 
geldi. Salonu süpürmeği henüz !:>i. efendim. Çabuk konuşamıyorsam 
tirmiş ve Kurt Larsenin en !lo~· bu, memleketimden sizden daha 
)andığı Şekspir eserlerinden biri sonra ayrılmış olmamdan ileri ge .. 
olan Hamlet hakkında onun a:tı- liyor. Siz beni sevmiyor-unuz:' 
ğı bir mübahaseye giri~miştim ki çünkü ben sizin için lüzumundan 
merdİ\·enlerden Yuhansen indi. fazla mert ve erkeğim efendim 
Onu Conson takip ediyordu. C<m· - Yani gemi disiplini için lü; 
son içeri girer girmez denizde n- zumundan fazla mert ve erkeksin 
det olduğu üzere hcm!n kas!~etini demek istiyorsun. E~er dedili.mi 
çıkardı ye salonun ortasında hü:-· anladınsa! 

metkarane durdu. lngilizce bilgisine yapılan bu 
Kurt Larsen bana: hücum tayfayı biraz daha kıiClır. 
- Kapıları kapa ye perdeyi in· mış, onun yüzü biraz daha krzar-

di r, dedi. mıştı: 

- İngilizce bilirim, ne deme1' ' 
istediğinizi de anladım efendiİiı. · 

Bu emri ifa ettiğim şırada Con· 
sonun giizlcrine bir endişe parıltı. 
sı geldiğini farkettim, !~kin o an· 
da hunun sebebi aklımdan bile 
g"'çmedi. Ne olaca~ını d3hi kati
y~n tahmin etm~mi5tim. Halbuki 
C.onson başına geleceği ta bida · 
ydten hilmi'i fakat katiyen cesa
retini kaybctmemi~ti. Onun bu 
h3rcketi Kurt Larsenin materia· 
lbmini tamamen tekzip diyordu. 

Tayfa Conson bir mefkure, bir 
prcn::;ip, bir hakikat ve samimi· 
yet ile hareket ediyordu. Haklı 
idi; haklı oldu~unu biliyordu; o· 
nun ıçın korkmıyordu. lcap eder. 
sc müdafaa etti~i hak uğruna öle· 
cek, kendi kendine, kendi ruhu· 
na doğru 'e sadık kalacaktı. lşte 
onun ıbu hareketinde ruhun cisme 
karşı kazandığı zaler, ruhun bo· 
yun eğmiyen, hiçbir kayıt bilmi. 
yen haşmeti, ebediyetten ve laye
mutluktan başka büyük bir e:nni· 
yet ve korkusuzlukla yükselen 
kudreti canlanmış, tece35üm et· 
mişti. 

Mevzua dönelim. Consonun 
gözlerindeki endişeli bakışı gör
müş fakat bunu adamın tabiatin· 
deki sıkılkanlığa hamletmiştim. 
lkinci kaptan Yuhansen onun bir 
kaç adım berisinde duruyordu. 
Kurt Larsen ise tam üç yarda 
uzakta, salondaki kolh}1du i.:;kem· 
lelerden ıbirinde oturmu5tu. Ben 
kapıları kapayıp perdeyi indirdik· 
ten sonra epeyce müddet sükQt 
edildi. Bu sükut belki de tamam 
bir dakika sürdü. Sonra Kurt 
Larsen söze başladı: 

- Yonson, dedi. 
Tayfa bunu cesaretle düzeltti: 
- Adım Omson efendim. 
- Hay Allah belam versin, 

Conson öyle ise! seni buraya ne. 
den çağırdığımı biliyor mU'•un? 

Tayfa ya,·a, ya\'a5 ce,·ap ver

di: 
- Hem evet, hem hayır efen· 

dim. l~imi gayet iyi yapıyorum. 

Bunu siz de ikinci kaptan da bili· 
yorsunuz. O cihetten bir şikayet 
akla gelt"m@z efendim. 

- O kadar mı? 

(Devamı var) , .. . 

Balkanlarda sulh. 
(Baıtarafı 1 incide) 

Gafenko, Türkiyeden bahse• 
derek §Öyle demiıtir: 

"- Rumen hükümeti, Tiir· 
kiyenin, Romanyaya olan dos.tlu .. 
ğunu ve komşuluiyle banş ha
linde kalmak ve harbin Balkan 
yarımadasına yayılmasına mAni 
olmak için sarf ettiği gayretleri ta• 
mamen takdir etmektedir.,, 

Gafenko, nihayet Yunan Bq· 
vekili tarafından gösterilen kiya .. 
setten bahseylemi§tir. 

Ruıya ve Romanya 
Atina, 8 (A.A.) - Yuıan mat· 

buatı, Romanya hariciye nazın 

Ga!enkonun Yunan gazetecileri• 
ne bayanatını n-cşrctmektedir. 

Gafenko demiıtir ki: 
"- Romanyanın siyaseti mem· 

leketinin kafi bir bitaraflık mu .. 
hafaza etmesini emrediyor. HarP. 
Romanyanın menafiini, istiklill· 
ni ve tamamlılığını ihlal etme • 
dikçe bitaraf kalacağız . ., 

Romanya menafiinin Sovyet 
menafii ile tearuz etmediğine 

kat'iyyen eminim. Romanyanın 

bütiin muhariplerle münasebet • 
leri mükemmeldir. Tam bir mu .. 
vazeneyi muhafaza için mümkün 
olanı yapmaktadır .. , -

Italyanın vaziyeti 
Roma, 8 (A.A.) - Büyük Fa· 

şist konseyinin teblifi, Roma 
diplomasi mahafilinde mütea.ôdit 
noktai nazar teatilerine mevzu 
teşkil etmiştir. 

ıı.....defa -kuvvetle yaı.J , 
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Ezcümle, büyük konsey tara· 
fından, İtalyanın gayri muharip· 
liğinin tekrar tcyid edilmesi, u
mumi mütaleaya göre beynelmi
lel siyaset sahasında birinci dere· 
cede ehemmiyetli bir hadise teı· 
kil etmektedir. Bunun manası, 

fevkalade bir halin zuhuru müs· 
tcsna, Akdeniz ve Avı upanın ce· 
nubu şarkisinde, sulhun en az kıt 
ayları z.arfınC.:a muhafaza edilebi· 
lcceğidir. İtalyanın siyaseti, ah· 
vale uymayıı amade bir ııı;yaset 

olmakta b:rdevamdıı. 
-~e bir kadın 

Qll}undu 

~etmede V • 
l>oaıi önüade t 

_bir 1ca4m 
}' · Uzerinde hüvi 
..._Yacak hiç 

~~lttı~C:. bir hafta~ 
~ta batlayan,za·i 
ıtL. "'ll kaldırılma•~ . ~ 

. -
( 

... 

Sı'LVf-R,...A,.,IN t(IUt'IA" Sİ{ 
MI ~iNi Z • . .fıMiT.SO,.IJJıl POLİ· 
S #! MUISU8 OLDl.lc'!rlll'IU A'I.. 
SoNR'I POLı'H~RIH APAJr'f
MA)IJı 8ASAc.-.l(LARıHt Sftl 

--....-ıı-~rı 

Jtalyan diplom.ısi mahafili. 
Büyük Faşist konseyinin Tuna 
ve R:-Jka., Avrupa!!!ın' ı> 1·i ltalyan 
menafiind::ı bahsetr.'lcsini mini • 
dar bulmaktadır. İtalya için ha· 
yati ehemmiyeti hai7. elan bu sa· 
hada, krallık menafiine mugayir 
hiçbir hadise olmıyaufmı &Öyle 
mek suretiyle Rusyaya bir ih•:.r 
da bulunulmaktadır. 



(Baıtanfı 1 i.n<ide) 
ket Fınlandiya limanlarının Rus
lar tarafından ablokasma kal"§ı 
Finllı.ndiyahlann bir mukabele i· 
dir. 

Kronştat limanı dondu 
llclsi.nki, 9 ( A.A.) - FinHlııdı 

ya muharebeleri hakkında aışağı· 

daki taf ı.;füit verilmektedir: 
Petsamo mıntakasmda muha· 

rip!er taraf mdan siperler inşası, 

bilhassa kutup gece mevsımının 

başlaması dolayısile bir Ine\'Zİ 

muharebesine girilmekte olduğu. 
nu göstermektedir • 

Finlandiyalılar şim:ıldeki sahil 
mrntakasmı terkederken bütün ev· 
Jeri tahrip ettiklerinden So\7et 
kıtaları açıkta kalmışlardır. 

Kalın bir sis Sovyet hava ve 
deniz k"Uvvetlerinin Finlandiya 
körfezi ve Helsinki mmt:ıkasmda 
faaliyet göstermelerine mani ol· 
muştur. Buna mulrnbil Finlandi· 
ya harp sefinelerile sahil gemileri 
bilhassa faaliyet göstermişlerdir. 
'Finl~ndiya sahillerine yaklaşan 
Sovyet kruvazörleri açık 

denizde tardedilmişlcrdir. FinH\n· 
diyahlar ayni zam:ında Kareli 
berzahında Viipuri - Terijoki de· 
rniryolu üzerinde Sovyet kltalan 
tarafından yapılan bir hücumu 
tardetmişlerdir. FinH'indiya skyci. 
leri ananevi 'ite milli hançeri kul· 
lanmak surctilc truannidanc dö
\'Ü~üşlcrdir. 

Ayrıca haber \·erildiğinc göre, 
Neva yolu ile Ladoga gölünden 
gelen buz kütleleri Kronştada ka· 
dar Leningrad limanını kap:ımıs· 
tır. Buna rağmen Ru lar buz kı
ran refakatinde limandan çıkmak 
üzere muharebe gemileri kafilele
ri hazırlamaktadırlar. 

Büyük devletlere hitap 
Hewnki, 8 ( A.A.) - Finl~n. 

dıya hariciye nezareti sozcusu, 
Röyter ajansının Helsinki muha· 
birine yaptığı beyanatta bütün 
dünyaya müracaat ederek yardrm 
edilmesini istemiş ve demiştir ki: 

"-- Dünya Finlfuıdiya hakkın· 
da ne yapmak fikrindedir? Her 
taraftan muhabbet tezahüratı ya· 
ğıyor. Fakat, üç milyon nüfuslu 
hir Finlandiya 180 milyon nüfus· 
Ju Rusyaya ebediyen karşı koya· 
maz. Finlandiya ümitsizce, yaşa
mak için çarpışıyor. Bu hayat bir 
ka; ay. belki de birkaç sene süre. 
bihr. Fakat, unutmıyalıın ki, dev 
sübi Husya, ldiçücük Finlandiya
) ı kovalıyo-. FinHlndi}"a belki bir 
müddet önünden kaçabilir. Fakcıt 
eninde sonunda harbi kaybetme
ğe mahkOmdur. Bütün dünya kü· 
çücük .Finlandiyanm ağır, $r 
ölümünü seyir mi edecektir? Bize 
derhal insan ve silah verilmelidir.,, 

Eger dünya küçük Finlandiya· 
mn ezildiğini istemezse. Finlan1i. 
ya~'a gönülden biraz daha fazla· 
sıru vermesi zamanı gelmiştir. 

Finlandiya gururludur. Fakat, di· 
ger milletlerin yardımı olmaksızın 
bu felaketten kurtulamıyacağım 

da rnüdnlctir. Milletlerin Finl~n
diyanm ezildiğini ve Fintan1iya 
halkının merhametsizce ôldürül
dilğünü görmek istemiyecekleri· 
ni ümit ediyoruz.,, 

••• 
J.ondra, 9 _ Hclsinkiden alı· 

nan haberlere göre, Kareli bcrza.. 
hı müdafaa hattı Rusların iddiala.. 
n hilAfma, knt'iyyen yarılml§ de
ğildir. Ruslar tarafından boğw:u 

gaz kullnnılmasr, Finlfindiynhlnrm 
§iddeill bir mukavemet göstermesi
ni intaç etme-ktedir. Cereyan eden 
muharcbC'ler esnnsmdn Sovyet hU
kfıme.U tarafmdnn feda edilen in.. 
san adedinden dolayı bizzat Fin • 
llndiyalılnr derin bir nefret duy
maktadxrlnr. Dokuz asker tanıfnı. 
dan idare edilen blr tek ml'tra.lyoz 
yuvam ng Sovyet bölilğtinü imha 
ett;n,fatir. !tm btu.tı, kurulan ta· 
r.a.lla.ra kolayca ~ler. 
Bu ırurat!e ertmtı h~ere btP. 
~k Rın1 tankları yuvaıirı.nmle ks1 .. 

. m]l3tır. 

Kar, FiııMkndiya muluı.vcmetlni 

kola;~.iaştırmn;ktadır. 

FinlAndiya. kumandanlığına ge -
len lı berlAre göre, Savvet talıur 
kurr ndanlnn, vazifelerlnln ehli ol
makt&.n çok uzaktırlar. 

Fin tabiyesi 
FinlAndiy~, Rus lub:ıJarın.ca 

meçhul olan lir tabiye kullanme.k
Ladırtı.r: Her fiııl!.ndiya bölüğü, 

keıı<li na.m. ve beMbm.a. ha.rekıet. eL 
ı:ıeC1e ve ne yapacağmı bilmek _ 

.edir. Halbtrki Ruslar, kütle ha -
lbl.de hücmn. etmekten ba.Şka. bir 
ta.biye bihnemekte ve bu ytm:ien 

Finlandiya mitralyözleri tarafm • 
dan biçilıı:ıektcdirler. 

Finllndiya ınahafilinfn Röyter 
ajansına verdiği malümata göre, 
Ma.nnerheim mUdafan hattı en a -
,şnğı 30 kilometre derhıli1dedir ve 
nehir, göl gibi birçok ta.bit mnnla. 
larda.rı. başkaca her tUrIU kapan ve 
tuzaklarla doludur. Böyle bir hat. 
tın kolayca yarılmas beklenemez. 

Hava faaHyetı 
Dün cephede ha\''ll faali)cti ol -

mamış gibidir. Kcl'lif bir sis Sov • 
yet ha \'a filosunun fani il etini te -
sirsiz hale koymuştur. 

Uzak şimal mmtakruunda Sov .. 
yet tayynreleri dün Kolojoki nL 
kel madenlerini bombardıman et
meye teşcbbfuıı e~IPr ve fakat 
netice alamamışlardır. 

Finlılndil·a ormanhı.nnm hcı.rbdc

ki hu.-,u.c;.t mıwkii dolayısile Sovyet
ler, tayyarelerin ezici faikiyctin _ 
den .istifade edemiyorlar. Esasen 
Finliındiyalılarm icat ettikleri hu. 
susi maldnelitUfekler bilhassa bu 
ormanlardan tayyarelere kar§l a
te§ edilmek JçJ.n yap~tı. 

FinIAndiyalılar Sovyetlere k~ı 
11ıgiliz Blenhelm bombardıman tny
yarelerini kullnnm~lardır. Finlan
diya, şimdi de b~ Gioster ve 
Gladlator tayya.r-eı.u:i ~ •Y 

m.Jşilr. 

SoYyet tebliği 
D!ln Yoekovada n rolwuuı 

resmi Sovyet tebliğinde şOyl~ de_ 
nillyor:: 

"7 Kluıwıuevvelde kıt.alarmı~ i
lerl harekeUerloe devam cdorek 
qa.,~ lldktalara v~: 

!lı.ırman* lst.ik.amethıde: krta • 
1ıı.nmiz sun'i engelleri ve mayn 
tarlalarını atlayarak Pctsamoya 
doğru 45 kilometre ilerlemişler -
öır. 

Ukta, Repola, Po?'OSozero, Pct • 
rooavodsk istikametinde: krtnatı _ 

mrz Beyaz Finleri tt.rd dcrcll bu. 
duttan it.ibaren 70, 75 ltllometrc 
Ucrlf"!lllşl erdir. 

DUsman birçok yaralı ve 300 
donmuş nefer bıra.kmştır. 

Bir inı;l'ir. harp gerniı;iriten, nttl;fa giiriilcn mayolara ate~ ediliyor 

Ferın hnvı, kar h.-tması ve sis 1 kabul ctmedı~i .\lman fcncilerini 
hava faal.yetine mani olmuştur.,. kolayiıkta kabul edecektir. 

Fin tebhği trol hizmetini, t.i!ha..sa sahildeki 
Finlı1ndiya b:ı.şkumandanhğı düş- !ular pek yakmda donduğu za.. 

ma.nm ~aipalljoki'yi geçmeğe mu· man, ı;ok zorla§tıraca.ktır. 
va!fak olarak Tolnajaervi k5yilne Di~er taraftan Alnnd ndnlaruun 
vardığını bildirmektedir. Halen yeniden ruikerlfoştirilmesi ve mayn 
Klantajarvidc muharebeler olmak. tarlaları \'Ücuda getirilmiş olması 

tııcbr. ~ bu nblokayx işkal edecektir. 
Nunnu • Jonsu demiryolunun Bir Alman vapuru 

Sovyetleıin eline düştüğü ve IG. tecanüze uğradı 
TCJl'jtttmhda 'fkt•J o t. rttı t.:rb:lraha- ffeL!iınıuaen tıildınTdigfnc göre, 
dan i~g+ edildJği hakkmdıı.ki ha • Alman bandırnlr 'Olivn \•apwıı U· 
herler doğru d ğ'.Jdir. toe liı:ıanmdan çıkarken bir Sov -
Fın limanlarını abloka yet denizaltısmrn taarruzuna uğ -
Finliındlya sahfllerlnln ablokası

na karar veren Sovyetler, Finlin.. 
diyn limanlarmda demirli blliftn 

yabancı gemilere öğleden sonra 
bu lim:ınlnrdan aynlmalannı teb. 
Ha e!nili;1 erdir. 

Sovyetler Birlığinin bunu l.atbik 
ed<!bileceği çok şilpheli görillüyor, 
zira Finlfuıdiya salu11erinin uzun -
luğu 2000 kilometredir ve daha 
şimdiden ba.5lamrş olan kış bu ka
dar uzun bir mesafe üzerinde kon-

h 1anlar Sovyet
leri kışkırtıyor 

(Baştarafı 1 incide) 
1 mekteme, buzsuz bir denize çık· 
mağt tavsiye cdiyo-Iar. 

rıı.mıştır. 5 Kanunuevvrl sa:ı.t 

23,45 de Abo"nun cenubunda bir 
dcnizııltr gemisi vapura üç mermi 
atmış ve mermilerden biri ön tara
fa isabet ct.mi,tir. Müteakiben 
Sovyet bahriyelileri geminin ev • 
rakını tetkik için vapura girmiş • 
lcrdir. 

İsveçte toolanun iı:tne 
lsvcç'in her tarafından Finlô.n

diya için toplanılmakta olan iane 
miktarı gittikçe artmaktadır. 

Yalnız Stokholmde 6fmdiye ka -
dar 1.000.000 kron Ye 10 ton ark. 
Jetinde elbise toplanmış ve hrpsi 
de Finlandiya.ya. günd~tir. 

350 Dan!markalr da Finlandiya 
.lrdU3una. yazılmak için müracaat 
etm~cpjr. 
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0 YSineması 
Talidir nazarlarlle seyredilen ve nefis mostıdyf dfılll~ 

~ -ş·ı·ı~i;~· ... ··zari 
~ Fran ızca sözlü emsııl Iz filmi iz do görUnüı. ~ 

'°, LEO CARlLIAl • ZAZU l'IT1'S - PAT PATF.J?SO~·.J 
'meşhur JACK \\HlTJ~ \C KBXNY BAKER orltesf~~ 

ruhlar için .• vücude getirilen film 

Yarının kadınla 
Şaheseri bütün görenlerin kalplerini titret~ 

müessir ve fevkala1de bir film. JJ 
Burıün SUMER Sineın•'' 

~ ASRi SiNEMAD 

~ KAf5iNen T·
2

CAR~ 
~uc ATHBAırKARDESLE"liö~ 
Jii En komik, en eğlenceli ve knhkahah filrnı ( 
lllH!llftl!:illll!ımııı:ıl!Illlllmııııımnıııilllllll!!Illlllll!!l!lllmltillllm!llll!llllllnmı~l!lllllllılElii ..... 

(firı&ifı~~~}~f}~iflf ~fıfl,p 
im ağzında dola an 2 isim ' 

mı M E L E K Siner.1351 
... 

!ij! N LUL 
~q Bu film MELEK sinemasının zaferlet'ıe 
iHİ tarihine taç giydirmiştir. ıJ? 
HU Başrollerde: DU YA DANS Yl t:ı t. 
füi ELEANOR POıJ!Pv 
i~ .. ---~-~~..s:ı.:~~~i~~~~:.-!:~~ .. ~~!~~:(::;~ 
luı :a::: r.:::::: ::: •••• :::::::. .... .. ::::::: ~-::::::. • :: : :::::: :._::,:: •"_.. ai·-·····-············-···-··-··· ............ . ... ·····~ 

- Y''kaelrkalcbnmda -~--=772BUGV'fl 

E SAN C K Sin~sı !' ıAL1K0 Agu~~~-~ 3 büvük film birden IJ(ft;'J 

1 CEM •LE muvaffakıyetle .~ 
· • - l mekte olan ıııe? 

zel heyecan 'fO Türkçe sö:z.lü ve Türk musikili 

6 Büyük Türk filmi 

; 
2. - İstiklal savası 

Büyük sergüıe t \ ' O muharebe 

filmi 
,, 3 - KARA KUŞLAR 

Uüyiik komik film 

\ fi.,atlzr 10 ve 15 kTırus 
Eıııınaıuıııırıııı:ıııaı • ııııuunııınııınıııııııııım ... ıııııımı:ıııı 

, ı FrankerıŞ 
pJO LJ 

o e 1, 
BASIL RAf1 
l BORRIS Kf'jt 

ve BEL .,ır 
Son gfmlerindet' 

1 

e.diniz. Bava dafi toplnrmuz iki d" -
ma.n tayyar~ düşürmüıtfir. 4 pL 
lot ,.s.ir ed~tir. 

Kareli b r:a.hınm doğu kısmın_ 
da Sovyet ktmatı Finlerin Vııok8a 
nehir nı:.ıd.ı(an si&emi üzerindeki 
esas hattmı yararak Taipalenyoki 
nehrinin şl.ıı:ıaUnde 8 il~ 12 kilo -

Hambmger Fremdenblatt gaze. 
te i, Türk - Jn ... iliz - Fransız mu3.· 
ahedesinin eski lngiliz - Hus ihti
Iafrnı tekrar canlarıtlırdığmı yazı
yor \'C bu yüzden Rus - Jap'>n ih.
tilafmm süratle halledileceğini 

~m~rn111111~11Jımll!l1111ınınıııım1111111!ııammıımınn afi' 
u ~ lU G l\:D iNi BiTi kahkaha, neşe, z.eok ve eğlence tıı11;ı~i 

metre llcrlemi&tir. ümit eyliyor. 
Be.rza.huı batı kısmında SoV}·et Alman gazetelerinin neşr' yah 

kıtaatı Vipuri demiryolu Uzerinde Ru yayr Finlandiyadan yakın 
Perkja.n1 köyünü işgıı.l ederek şarka çevirrncği istihclıf e:iiy:>r. 
batı • şimal Iıstikametinde 9 kilo· Berlinin mütaleası şudur ki. e
metre ilerleın.iş, Kirka Usiklıkko. ğ;!r Rusya garp d 0 vletlerile harbe 
yu vo No.url&uvi lswyonunu Jş. \ girerse, madenlerinin ve demiryol· 
ga.l etmi{jtir. lannın tensiki için şimdiye kadar 

Maden kömürü alınacak 
İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel işletmeleri 

Umwn &lüdürlüğünden 

1 - Muhammen bedeli 220500 lira olan 
20.000 ton maden kömürünün kapalı zarf usulü 
ile eksiltm~i yapılacaktır. .. ~ 

2 - MUYakkat teminat 12275 liradır. 
3 - Ek!liltme 15-12·939 cuınn sünü sant 15 do Metrahon bfnımnın 

5 inci katında toplanacak ola o arttı rmıı ve ck~iltmc komlSl'onunda ya
pılacalttır. 

4 -.}lu işe alt şartruımeler, idarenin levazım mddilrltlğ!bıd..a ted•· 
rik od'.lhıblllr. 

5 - Ttknt mekıuplaruı.uı. fO.rin nmedcki torHot d:ılrıestnde hı11rla· 
nard aut 14 delcıtdar 7 inci bttnki komisyon klitipli ine imı mukn
hnfad ~rnxs'' bulunması lhımdı r. 

cisi heyecan - esrar - meı·ak ve deh§et 1 p E K 2 BÜYÜK ŞAHESERBIRDEN 

Sinemasında 1laP ! &!1 JH!a.t 
HO\? t4\~ ©AIL. DKDA 

(TÜRKÇE SôZLO) 
ugüne kadar yaptığımız LOREL • HARD1filimlerinin en eğlencelisi ve en ~n dB 

2.- Potrs hafiyesi ŞARLI ÇAN Caniler peşın ~ 
Esrar ve macerayla dol~ büyilk film (8 KISIM) DIKKA T : BqUn, her iki@ıt' 

!Arlı ile seanslar saat t, 3.45, 6.15, ve gcco 9 da. -"~ 
öNUNE GEÇMEK ve YERBULMAK 1ÇJN SEANS lY"""ı 

DtKKA T EDiLMESİ RİCA OLUNUR. 

6 - Mikta; ve ev8af hakkındaki r"ukabil tek 
lifler ayrıca tetkik olunacaktır. (10235) ÇIİJıliililı 
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" ....... ,. ........... ,,.:ş . Hl•dlalo•do d ................... ,." ...... do Ankarahlar pazar gu n-
~::·~==-"~ _.. .. ;-..1~--do;:;.;,~:=....... · leri nasıl en.~leniyor ·? 
yordu. """""" f k 1 b 1 ~ 
..ı!::. :.ı: :·::;;::.:: Kcıdınlar ö.üm ap um aj arma ısmail HaKkl Uzuııçarş1lının uğurlu 
!n.~ ıııı.ıar görülüyordu: s... ısırfılıyordu ceketi nasıl kay~olmuştu ? . 
Dıprıya .sarkmış olan Alsaslı Kadın bu kaplumbağalara ken- 1 kekler de ekseriya dijer erkeklerin 

titriyor, di~Ieri biribirine wruyor. dini ısırtmamak için deliler •bi krska,1çlıklarınm yega.ne sebebi· Yazan : Sabih ALAÇAM 
du. Soğuk muthi~ti. Yavaş yavaş haykıra haykıra günlerce gecele - \ r. Ka. hl ~.>ı. '.!ı~rınd~ d!ğ '1 ra· Toprağı, kırı, ta.biati sevenle:, taplamu da iman ettirmek isti. 
vQcadunu saran u>'UJUlduia mu- ce uyumamıya çalışır. up bır nokıa oaha vardır kı pek yazın mutlaka Baraja, Çiftliğe, yen bir fikir şampiyonu tesiri ve-
kavemet edemiyordu. Kendisini )•o.at en ii>nwnda uykusudu • kolay izah edilema: Söğütözü sırtlarına, bağlara gıdi · riyordu. 
biraz tenbelleşmi3, uykuda gibi la m~-a~ ed~. Sızar. tnıaan ilk nazarda ıanneder k" yo11ar. l'a.Aat, tabiat ajn ilikleri. Ukin Ankarada, pazar eğlen
lrorlcak, klorform tesirinde ımıg o vakıt bu hastalıklı, aç kap _ bir kadının ne kadar çok erke~ ne işlemiş olanlar için.yaz da bir· cesinin programını çizinceye ka. 
gibi halsiz ve mecalsiz hissediyor- lamba}l!ar kadını ısmrlar wı 0 olursa 0 kadının 0 kadar çok iti- dir, kış tal Mesela, ziraat vekili dar, söz arasına çerez gibi kattık-
du. Zihni faaliyeti yavaşlıyordu. mtltlıiı hatalığı ona geçirirler. ban olmak l~elir. Öyle ya Muhlis Erkmen, her pazar Anka· lan hikayeler ile akşamı edenler 

Endi§e ile kan~ık bir vücut ra. Ô"'1an eonra kıv.!ında 0 pis, bir karlın ya çok zengin, yahul ra ziraat enstitüsündedir. Münev- de vardır. Gene maarifçi mebu~ 
hatsıılığı hisset.mele ba~adıiı va· kemirici yaralar c;tkma~a ba~ar. çok güzel olmalıdır ki kendisine ver ve edebiyatçı ziraat vekilimi. !ardan İsmail Hakkı Uıunçarplı 
kit bunun sebebini bulmam ıçm Ve b&ylece kaim, bütün vü - hizmet eden erkekler o kadar çok zt - edebi)'3tçt diyorum. çünkü üstadımız gibi... 
epey bir zaman geçmesi Ibımpldi c:udu bu f~ yaralarla oyula'i!k. olabilsin! Muhlis Erkmen, yazdığı küçilk Ben bile, onun kaybolan ceke.. 
Ta:yarede yolunda olmıyan bir yav:ı~ ~-avaş ölmiye mal\kQmdur. ve büyük hikA.yeleri neşre1erse tinin uğurlu hikayesi yüzünden, 
~ vardı; fakat ne? oınm ~,,Ju:nl>ağal:ın tarafın - Halbuki hakikat tamamile bu. biltiln küçük ve büyük hikAyeci kaç randewmu kaçrrdrm. Hisser 

Nihayet keıfetti: Yüzüne bir dan ısırıldıktan eonra kadın. ser. nun aksinedir. Orada bir kadınır arkada5tarın pabu~lannm dama ni söylediğim kıssa eıı: 
yanık kokusu geliyordu. Fakat be5t b!rab!ma da, müthiı ba!ta - çok erkeği olması hiç de itiba~ atılacağına kaniim! • ya bir Zo. Sayın tsmail Hakkı U.ıunçar 
Hayın gene kmuldanmadı. l~n dolayı, artık ölünceye delAlet etmiyor. Bilikis Adilik sa· otekni kitabının gayfalannı kanı· ~ıh, gençliğinde. pardon, Qstat 

Ya\'3Ş yavaş zihninde nisbt bir 1:ad3r ona hiç bir erkek yaklaşa- yılıyorl • trtırken, ya yeni çıkmtt bir edebi ihtiyarlı~ı kabul etmez, talebeli-
vüzt.ıh hasıl oldu. Devam eden u- -ı.. Kilmlarm .tekleri udır. Me· eseri okurken, ya bir atm yelesi. ğinde elemek istiyorum • yeni bir 
}"Ultlkluğu içinde pek de pşılamt. BQtlln bu Dtlll ft i~kenceler seıa kabile reisi olan kadının kız ni ok,3.rken, ya bir nadide afaç ceket yaptırmış. Onu sırtına ıe. 
yacak bir l~'cay1t ile ken1i kendi· &ecteriror ki kadm ka'W'e1erinde lan olan prenseslerin yalnız iki yahut çiçek fidanmı tetkik eder- çirip hangi imtihana girse, on nu
ne "motör yanıyor!,. dedi. kadın ve erkek kıskançlriı bütün erkekleri vantır. Bunlann biri ken, tAkin hep enstitüde bulmak marayı alıp dışan çıkımı! Arta• 

Birkaç saniye daha böyle geç- kabile erkeklerinin ken1i hükmü premeein yanında yanm 91ne be. mümkündür! dasian, ceketten gelen bu ulura 
ti. Sonra birdenbire, Hayın vazL altında olmam kadınlarda qla raber yaşıyabilir. Senenin diler Pazar günlerini istirahat ile ve dikkat etmi3}er ve gilniln birinde 
yeti kavraqı ve bu sefer müthiı öld9Rnedili pbi tnkaıÇılı da yanllllda da öbQr erkek damatlık Uh radyonun ba~ müzik din· İsmail Hakkı Uzunçarşılı üstadı .. 
bir tel~ş ve endi~ye kapıldı. U· 111ndÜfllllllDİtilr. BiWBı kadın eder! liyerek, kfilı felsefe kitaplarım in. mızın muvaffakiyet sembolO. ka• 
yuşukluğu birden geçti. hakimiyeti bu Jmk•nçl:rklan da- Bu hal, hemen hemen, tek koca· celiyerek ve Yenişehirin temiz yıplara kan~ş! Herkes, ceketin 

Pervanenin müthi~ hava cere- ha gıeııi1o daha Bbeet bir bale 1ıla dolru bir hareketten başka caddelerinde hava alarak geçiren· pc:iinde seferber olmuş ve bu nevi 
yanJ1e pilot bir ,ey hi11etmemit o. lrıoymuştur. • bir tef delildir. ler de vardır. Bunların başında §Clhsma münhasn imtilwı masko-
lacaktı. Ona tehlikeyi haber \'91'9 Hattl, hemen hemen dlJebll.l - sabık ticaret vekili Cezmi Erçin tunu sınıfın dilmencisi delilwılL. 
mek Ihımch. rlm ki, bu kabilelerde, yaal kadın. Ayni zamanda b.= ~b!a: gelir. Onu, rahatsızlığına takad- nın dolabında bulmuşlarl MeleJ", 

Haym öne i~ldi, tayyarenln 1ann hlkmfl altında JllttYE • erkeğe nazaran tek ıga a dilin eden günlerde ya evinde söy. hazret, pek yayakald.ı~ riyuiye 
gOvdesi üzerine yüzilmyun yattı kekler arasında. Mıtün fadalar. meyilli olduğu hakkındaki nazari- !ediğim vaziyette; yahut da akşam dersi imtihanında Jwam~ 
ye eliyle Gayyann omuzuna yetir bütün :ıztıraplar yalım kıskang1ık yeyi de teyit eder görünüyor. Fil üstü gezerken bulmuştum. Kendi· için, lsmail Hakkı Uzunçarplı 
mele çalqirken mot6r gQrQltQstı.. yilıünden çekilmclltedir. bakika erkekle köpelın ismi bir 0 • sine karşı mesleld bir yakınlık Ustadımıı ile dargın oldulu cihete 

nftn boldulu bir sesle balm• FiJhakfka hu kabileler arasında :ı:: ::: i= b:abu:: duyduğum Cezmi Erçin • çünkü le, bu çareye başurmuı 
ba§ladı. bir ~mın bir erk9 Aşık olması de u erkekli olmak bir kibarlık bir m~dcle~ ~~te?lik de ya~1- Vakadan eonra, ~hreti b(lsı,e. 

Yüzbap nihayet duydu. Bqma nadir ve mühim bir hAdisedir. tJr • dıyebilirım kı bayatın bütün tü rta k t ·ı billi9tl IJI 

çevirip geriye baktı. YQzftntl ba- En çok, biribirlerine rakip va- ımnesi oldufuna göre, çok erkete übdesi . felsd irca eden n a n ce. e ı e ma 11\&of 

fUfturdu ve haykndı: llyette olan erkekler kadı!llara A. sahip ol.manm kadının tabiatin· :ıgun b~ simadır~~ göre, ha· bunltün sınıf imtimdhana giuharrlrrmit-HaBttt. 
- GördOm. lıl ilk oluyorlar. Fakat erkelin lpk de bot bir teY olarak aörQlecek yatta her sıfat arlliclir. Alll olan ann. aras a m ar 
Tekrar bqmı ~rdl. Oa11 ker olmall 1* de mfthlm ftl1 delil- bir teY olmadılı fikrini yeriyor. felsefedir. Rahatsızlığını da felse- han Cahıt de varmış 

-·u. -Nnaı h---ı--tMuD dk. am....ı. o...ber ~kabile fi bir tevekkül ile kaı)ılıyacağını Ankarada ya1riu pazadan dl. 
olarak inmele başladı. Mbtör1l Nasıl bblerde kadmm lpk oJ.. sindeki bu çift erkekli olmak kJ. umduğum için müteeelli oluyo- lil. ber8QD dahi p kalababt 
durdurmuştu. Tayyare tat ılbl maundan ziyade erkelin aşla ek- barhimm bizim bildiğimiz mana· nım. olan yerlerden biri de Ord11evidlr1 

iniyordu. eciya dnayetle bhonıe, orada da da bir kibarlık olduğu zannedil· Pazar lünlerini her türlü mese- Erki.ıuharbiyei umumiye lkiDCI 
Haym evvel& ormanm gt~ 1111 kadınlarm a~andır ki, mQt. mesin. Zira bir senede nöbetlete lelerin bahis mevzuu olduğu mü. reisi orgeneral Asım GClnda.G • 

bftyüyerek fuıerlerine dolnı gel- hle hileler, çarpıplar, kckanç. ancak iki kocaya sahip olmak hak nakaşa meclislerinde geçirenler de yaret etmek için sittiiim Ordunl. 
mektl! oldufumı g&dil. Olüm mu- bklar ve cim.Jetlerle Mtmekte - kma malik olan kibar prensesler vardır:Maarifçi mebuslardan Kl· baki zabit kaputlan w dik 1C1Qr 
hakkaktı. Tayyarenin kenarına dlr. diledikleri zaman kabilenin bQIQ mn Nami Dunı üstadımu gibi.. lerin sembolü olan Oniformalar ı. 
tutunmuştu. Fransuum kımıldan- Dllw prtp bir dhlt de pdm: la henOz varımı ve riyazet dev. Hocamın Ankaranm neresinde le, üzerimde, bir .kararglh tAllıld 
clığmı hissediyordu. Haym eliyle Bizde tıpkı erkeklerdt oldulu resini geçirmekte olan genç erkek- görürsem ~reyim, mutlaka koltu· yapmqtJ. 
onun omuzuna bacıttraralc otur. gibi, nw1 erkeklerin dalma ka. terin klüplerine gidebilir ve iste- lunun altında cilt cilt kitap!ar, l<'akat, Orduevinde, batka Jllr' 
ma~ davet etti. Elleri birleşti. dmlar arasında bir g6zdelerl var- dikleri kadar k~l .. ~ilirler! H:tttA 

1 

yeni bir "terlm,,in halli davall i· bir ellence, istirahat ve kOftUllll& 
Birdenbire mo~ tekrar t~teme- -. onv.la kadm1arm 10·15 e çı- bu kabile indinde gayet mukad le menuldü. Beyaz bıyıklan w yerinde phit olmadılmı iki mi-

le ba~tadı w tayyare dolnıldu. 1 kan llteklerl arasında ekseriya des aevaplardan biridir! gözIOJü De çevrelenen yillQ. .Oy- him hususiyet gördtım: SotGnlt 
(Denml ftl') bir ~ ftnbr. Bu geme er. (Deftaa ..,., 1ediklerine iman eden ve muha· ve dddiyetl 

---------------------

Sfl tl n Kaka o 
Sabah bhftltıuDda .Utllt 

lllıkao t. mo-.. iyi bir 
pda olurı Bir ı..., blraosu; 

uottu, Jalk " f6er ahıcak 
maddeleriyle milkeİmne1 p!r 
laıtdan biri olarak •yıbr ~ 
Madenleri tamam olmlmldda 
benıber lxıJunanlann nlebetl 
ı.tm 1aydacak derecededir. 
Etlerimbfn temeli olan pota. 
J01D madeni ybde bir enam. 
ıençllk lfllmı devam ettlNn 
manynyom y11~d• 400 mm .. 

ıram. fOlforu 6JO, fakat ki ec:l ancak 90 oldutundan ildthıln 
aruında nbbet bin. -.... k01ri1ıdll bile 58 ımilicram.. 

Vala iman bir blnıaltıda yU.s pam bbo tosu yiye
meMe de, bUytlcet bir flaGIMı ltldihı ~maine ftd bine kqrfı 
kakao btılaa, laJ'hiun ımdenlerba anda blrln1 bulur. Çelili 
de yUzde 22 miltsnmı a!dulundan •lltt~ pe1r u çelili bem 
arttmr, hem de ıUdUn manaanes m-s.niyle blrleteıek büyük 
ite yarar. 

Kakaonun bUyik lyilili 24,15 dencecle aJ1raJen olmUldll'. 

IWbuJd .aktu.r bu bl,._.,na 4lr•l8l maı1ı: 2.H olduluckn 
ıUtle kakao blrlepce bOyUk ftı- 4'1rf IDtlU 1ı1ı1iaonun dlrt 

misli afırlığmca ekmelin kana ~•il -.WIW Jrartdar. 
Demek ki büyük bir fiııcan ılltlll kabo ile ..fttlhı.ım pek açık 

olup ta • bir kilo ekmek yenenla kl"dakl fttilik ve alkalenlik 

m9tti6Mllne tlateı gelmn. Bqb bir lyflili de yat m.bednla 
yilbekçe olmaıdır. lkm,_ c1oJ.rı tlblta p J'IDlldlll wılıtt 
karac:ifere do1nmura: tı!I,, 91ltlll bkaoda1ri .atOn w oa ,_. 

YazAn: D r . Ci. A. 
bbonwı yaflan blr araya ıcliııce, bana kıı mevsiminde ıtı
sumlu llııam& kalor1ainl nrir. 

Siltltl hbonua •iltGne ıeHzıce, onun faydalannı tabii 
billrainia. Yalım bapa, artık p1tk ölmıyan bir imam betle
ma kudreti u o19a da madenleri tamam oldulundan her yafta 

laaana çok faydalı olur. Gençllk pduı oldujunu yibde 
11.5 millıram manyezyom ımdenl. kendi ~uıwıu unu
tandr lltUn bu kudretinden tUplıe edenleR bUe • hat .S. • 

Yllzde o.3 millaram m.betl.ade slnkoeu drlyetl olarm
,anlan endiıeden kurtarır. 

Fakat lilttald IDlıdenlerin en elaemmlyetllal yllzd• 0.09 
m1J1cram nlabetlndeld iyot maıtenldlr. Bunu insana, ıUtlerdea 
yalnu iDN ılltll verir. Oau, ba§ka hayvanların .odllnde delil, 
anne ılltllnde bile bulmak mUmkün değildir, çünkü anne yav. 
ruımıu • bu balamdan • kanı ile beıler. Bu maden troit gudde. 
Iİllhı cevheridir. O pddenin de aektyı iflettiil ve lnaana gu. 
sellik verdilfnl elbette batırlanmu. 

Siltlll kakaonun ubahleyin bir fayduı da inaanı uyan-
4ırmac n bkaoaun içinde teobronln bulunmasıdır. Bu madde 
b6brekleri ltletmek için en kıymetli illçlardan biridir. Zaten 
ıUt te babreklere faydahdrr. Kakao ile birlqiace b&brekler. 
daha ziyade keyiflenir .•• 

Ancak bunlan:n hepli, 1Uphals, lf rata ptmemek prtiyle. 
Kakaonun bir defnmdan fulau • bilha... romatizmahlara 
ve kum eanalan çekenlere - dokunur. Bereket venin ki kaka· 
onun pek te ucuz bir teY ohnem111 Urata gitmemek için bir 
eebeptir. Faka ttaae yumurta l:ulmak mUmJdkı olunca ubü· 
leyin ıütlü kakaonun içine • hoıunua ptene • bir ywnurta 
unu kamuya bir mtni )'Oktur • 

Duman çıkaran atıtlil kakaonun kbr kokuau da bu mn
limde eabah1eyin imana batbca bir ae'lk verir. ----···-·-..-...... 11.,.-,.. .. ----------------" --rı-.ı..z--ww-.z .a...~~~4.! ?Z~4..AW:WW~ 

Fuar gQnlerl, Ankara li••i, 
lan ve lpodrom. hemen ..._ 
bOtiln Ankara1ılan. blOW. ..... 
ler ile kadınlan sinelerine oektJW. · 
Çünldl, sinema. • ça1r oı. 
gençlfle hitap eden ve lpodıom da 
aon moda tuvaletler ile IOalenmfa 
kadınlara Adeta IDefber° ftllı.t 
l6ren bir tllence Jeridlr. 

Aqam Ostil, ipodıomdan pkma 
birçok seyin:iler istasyon pliDO" 
suna uğrarlar. LWıı, Ankaramn 
ıa.ıino ve birahanelerindeld h-. 
aiyeti: 

mrıimd t6 11* ' 
t111radan .._ 

ferah. bal'- lcta(d 
flONlır l~nd..., 

Beyti ile ifade olunan &lemi 
daha fazla, ikinci smıf içki yerle
rinde bulmak mümkündür. Burr 
lania, eehrln biricik i§kembed.. 
sinden getirtilen sıcaak tnıl•mr 
lara bile kavupbilirsini.L Fakat 
pazar yerinin dar aokaklanna sis" 
lenen birçok küçük lokanta ve k6f 
teci dükkAnlarmda da rakı koku.. 
sunu duyabillrsinb. Dikkat eder 
seniz, bazı mu,terllmn masasm
da, içi yudum yudum içilen mayi· 
ler ile dolu su bardakları vardJrl 
Sehirlokan~~.Ankaranmlab 

ziyafet yeridir. Tabii pahalı w 
tenha! 

Lakin. YenJeehirde bir, iki çW 
gılı pastahane vardır ki bunllr 
Ankaranm h~ " her .. 
ralbet IÖCeD toplantı ma"'Ded.t .. u.,. ..,,.,,.. .......... 
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Tarihten yapraklar 

Hakikatten hayale ... 
Eğlenceli 

"Garb cephe_ 

Almanyaya müstemleke malla -
rmdan temin için aynca bir mua_ 
hede yapılmam. 

birçok fikirler atmışlardı. İngilte
re gibi ahlllrç.ı bir memlekette 
böyle bir müna.kaeada ortaya sü
rillen fJkirler şilphcsfz ki son de • 
rece dikkate şa.yandrr. Bunlardan 
birinde şöyle bir fikir ileri sUrü-

Veziriazam ismail paşa 
nösıl ve neden boğ~uruldu? 

oyunu ~n 
ıit· 

F:ıla inanan kiın,rler ıur· 
fiinde nskcrlcr 
mevzii hir hlicu· 
ma g çmi~L·rsc 

de tcJ.rnr isHiı
kiim!arına dön
mı-yc mecbur ol 

muşlardır. Ceıı

hcde vnzl.} et umumiyetle sakin 
g~llıı.st1r. 

"DUn Ilcl~llm üzerinden bir AL 
ma.n tayyaresinin uçtui:'ll görül· 
muş , .• foyyareye ncl~ika topları 

tamfmılan ateş açılmı!'itır. 

''Amerikan cumhurrcbl bcyr. 

natua. bulunarnl.:, Amcrllcaııın ha 

be müda.lıale nıceburiyetlndc li:' • 

~imda.n btthst•tmiştir,,. 

EunlD.rı dünkü ,·eya bu günlü. 
bir g:ızctcden mi okuyorum zan· 
nccllyorsunuz! Jln.},r. Tam yirmi 
beş sene C\Tl'lld ~ıu:cfelerin ha • 
berlerinden alıyorum Ye hu sayanı 
hayret benzcyis karşısınd ı aklıma 
bir Fransız §aJriniu :;özü gcli.} or: 
•'Yarma bugün kadar bcnziyen h iç 
bir eey yoktur ... . 

l"ol\!llıı T..n.mıı.rHne'in, gölde cıev. 

glll iyle bcrahu sand:Ula dolaBrr-
ken: 

"Ey 7.arnnıı! Dur! Artık saatler 
gl!!:mesin !,. şek?lni!eM dua.cır mı 

kabul o!ıındu da lmgiin yirmi hc5 
aene cn·clki "'linleri yı:şıyoru:r.? 

Yahut, tan;:ınla lulplumbağa 
hlkiiyesinılc oldui;u gibi, ta, ~:ın 
ö.Jychilcce'imiz znmnn yolda oyn.
Jannıaya mr daldı! ... 

Vlr - Glil 

Sulh şartları şimdiden 

hazırlandı 

Alınan poli
alnin MUnlh BU 

ikaatinl hasırla.. 

dı d~ Otto 

bu -

ve "Kara cep
he,, ismindeki 
Nazi aleyhtan 
komite&le ça -

~. Harbin ne kadar sn -
terse ailrsün Almanyanm mağ](ibi
yetile neticeleneceğine emin bulu
nan Ştra.sser nasıl bir muahede 
rapılacağmr daha eimdiden hazır_ 
lıı.mL~. Bu plana göre, "Hitler dliş

tükt.en. eonra", !ngiltere ve Fran
sa Al:ma.nya ile şu §a1"f.]ar dahilin
ae ibir sulh muahedesi yapaeaktır: 

Lehistanm ve Çekoslova.kyamn 
Jadeai, 

Banlara tazminat verllm~. 
'.A.lmanyanm federasyon halinde 

•yaletlere taksimi, 

* Bir tahtelbahir tarafından ilk 
:ı:>atrnla.n gemi Amerlkanm Hou-

aatonic harb gemisidir ve 1864 de 

'.Amerikan do.bili harbinde batml_ 
nuştrr. 

* Dünyada 3064 ~it dil ve 

binlerce de lehçe vardır. En çok 

dil bilen o.dam olarak da İngiliz 

dil alimi Sir Georgc Gricrson gös· 

terilir. Bu filim Hindistanm 179 

dilini ve 480 muhtelif lehçeyi mil. 
kcrn:nel biliyormu§. 

dir. Uıkin, iç\d mu!l;pl~:-i, sigan 
müziğini, dinlerken pa~ta, ç:ıy, 

limonta gibi çerez veya mayilcre 
pek alıcı gö-;ü ile bakamıyorlar. 

Ha'.aya düs'{ün kodınlan bir ah
babım, can sıkıntısmdan şikayet 
ederken: 

"- Kuru çalgının eğlencesi bu 
kadar olur!,, de::f i. 

Gözlerim, ö:Jüm:!c dansed~n çift 
!erden birinde, ge=ıç ve g'.izcl ka· 
va?yeslnta konarma kendini bıra· 
kan getfnlik ça~ma henüz girmi~ 
bir kıw t!OOldr. Düşündüm: Her. 
halde. o .• bu fikirde ~dil 

Otto Ştrasser bu planına tngil. 
terenin ve Fransanın tasvibini ka
zıınm?k çln ~nl ·ç.:yormu§, bir yan. 
dan da bunları gizJire Almanlara 
bildirme.it çaı elcrini anyormut. 

Bir müddet ağlaştılar ..• Vakit ilerliyordu. Kara 

Bayram gelenleri savdı sonra da İsmail paşayı ... her tararında clii.n da ço\, 
bö• le <e\'lcrc i n:ınııı:uııa0' 1 ~ ., . ııuııı 

$ergiye alınmayan 

tablo dolayısile 

lilyor: Veziri~zam İsmail paşa ile Şey-
"Çipl&k bir b.dm resmine bak_ 1 hisla.ın Debbağ'zade :i\Ielunet efen· 

maya bir kadınm lllçln lıakkı ,01• dinin araları çak açıktı. Debbağ 
nUUıOın? Fakat krndlslne Lu haa.kı zade, ilk fırsatta Ismail paşanın 
rnrruğtmlz bu J.ıadına lıu re mi im- azline çalışacağını padişahın hoca 
ca.sınd&ıı ıakl.am&k ha.kkmı da sı Arapzade Abdülvehaba söyle

YenaeUyb... . . mişti. Bu sof tanın ıiişvet alıp ba· 
"Yanlış ld - Görliltiyor ki bu da her .şı-y gıbı zı dalavereler çevirdiğini sadra· 

tap,, tan lk:lrıra zaman ve n:ekln~ ba.ğlı bır mCfl: zam zaten biliyordu. Hatta bir 
bir de ya.nlqı hU- 1 te. Birine göre m~tehccn olan o- gün hocaya "Rü~vet ile bazı işler 
kilm meaol.a tekine göre olmuyor. bitürdü~ünü ... haber alıyorum. 
orta.ya çıktı: Bundan \'azgeç., demişti. 
üst.ad Halilln De-bbağz.ade ile Arap.zade az bir 
bir tahle&u re. zaman sonra kendilerile hemfikir 
sim sergisi ko- bir adam daha buldular:Darilss~a 

mitesi tarafından - r~larm 

frenkçe tabiri.} le ııöyliyallin - "ro
fuser., olunmuş. 

Bunun bir eski _ yeni meec1esi 

olduğunu, kesta .. cnin ~t$ ka -

buğu be;cnmcme!inc benzcıdiğir.l 

söyliyenler oldu. nura.da \at&d mı 
h:ıklı, çömezi mi, onu da nrllnaka· 
§a edecek değilU. Biuc mMel.• 
şu: 

Yanlış hükllın verilmem alkışla
nacak bir ili değilae de, herhalde, 
tashih edildigl takdire.le, p ek tıı'!lil 

olarak karşıknabilecck Ur hüc!i -
sedir. İnsan oğ~und.:ı.n dalma h:lta 
çıl:abilir. Fal:at, eh·erir .k1 yanlrş& 

"yanlış,, da.mg&.'U vurulsun. Mese
le halledilme:Hhçc ve herl;:es de -

diğinde urar et~çe kimin hata 
işlediği anlaşılmıyor; netice aksi 
oluyor: iki tarafın da hata Jfledl· 
ği hissi uynnıyor. 

Bu da, şilpheal.z, ıe.rbest. temdd 
fikrini ôldUren btr eeydtr. 

Müstehcen ne 

demektir?ı 

"Sasli mektup,, 
pulları 

Sulh devrindoykcn Almanya.da 
t"~?. ~ı:~:ı yeni bir icaddan h:ı '!lse_ 
dilmiqti: Artık sessiz mrktub kal
kıvor · verine sesli mektub çıkıyor . . . 
clc.ıi.;ordu. 

lc.":.d 17un.dan ibarettir: 
Pa.~a.h:ı.neye gidlyonrunıu:. Bir 

plik m'lkine!i.nin önünd,., kime 
n~ söyliyeceks"nİ.z onu söylüyorsu
nuz. Sefilniz plAğa alınıyor. Bunu 
bir zarfa koyup üzerine adres ya
zrvorıounuz. Postahllnc hunu gire_ 
c~ yere götürüyor. OrAd& plak 
mektubu alanlar onu gramofona • 
koyup aeeinizl dlıı.liyorlar. 

Bu "sesli melı.tub,, işinin, harb 
Uftrtce 4.lmanyada. ne ha.l aJdığı 
bellf değil. Filit Arjanlmde h~·-
11 lle-r emi!f. Bu plik şeklinde mek

i'lmYı:a ro - ttı.blar hemen hemen, ··~ssi'Z,, 
mvrl' mıd. a a 
PieT'l'e Llnrya'bı 

rn.cŞtıur btr e_ 

mektubun pabucunu dama attır • 
:rnış. Şimdi Brezilyada. mok.tup de· 
~ince akl11. hemen hemen yalnız 
sesli mektub geliyor. 

seri olan. Afro- Şimdi Brezilya. hilkumeti bu 
dit tür~ Mili mektııblar için ayrı bir po8ta 
terdlm• ohm.da puln ydta.rdı. Aı.a.mt 200 kelime ._ 
ve hemen eon -
ra, mo.t.ebcen ol 
malı: ım~ ile 

milddeiumumilikçe toplattmldı. 
Bu haclise, "milatelıcenin tarifi,, 

meselesini tekrar ortaya çıkardı. 

Milletler cemiyetinin senelerden -

beri uğraştığı "mUtecavizin tarı -
fi,, meselesi gibi bu da halledlle. 
memiş bir meseledir. 

!ngilterede, milstehcen reıilin 

meselesi mllnüqa oJ1lncfnlu. blr 
srnıda ortaya muhtelit kimseler 

laıı bn pliklar Arjantin dabD!nde 
ı peı90ya gidiyor; Amerika dahUi 
içi'l 1.25 peoo, Avrupa için de 1,5 
peso alıyorlar. 

Arjantin postalan bu plak mek.. 
tubların gördüğü rağbet üzerine 
işi da.ha fazla inkişa! ettirmeye 
karar vermiştir, Bu ara<ln., telefon 
la mektub kabulU usulü ihdns <>
luna.ca.lrtrr. Bu suretle posta.haneye 
gitmeye de lil%um ka.lmıyacalc. E
vinizden telefonunuzu açıp posta
ha.nedeki memuru bulacaksmı:z. O, 
telefonun ahtzuı.lııl pWc dolduran 
makineye verecek ve aöyliyeeeJc • 
!eriniz pllğa bu saretle kaydolu -
nacak. 

Bu usul A vrullan.m. diğer hi.rçok 
memleketlerinde de tatlnk& bat -
Iandığx giln.. pul kollelııllyoncularl 
iç.in de yeni yeni pullar orta.ya çı. 

* Dünyada en fazla ldz toctdt. kaca.k demektir. Pul menklılan 
bllhasıııa işin bu tarafıyla alA.kadar 

!rlandada dağmal..-tadır. olmaktadır._ Pul mcraklm. 

de ağası .. 
Veziriazam bunu da birçok ir 

lere bumunu so'lctuğu için payla
mıştı. Vezirin müteaddit te:ıbihle
rinc rağmen hoca i1e ağa daıa,·ere
lerini çevirmekte devam edegel:iik 
leri bir sırada ken::lile:i:ıin azlo
lunacak.lan haberi kulaklarına ça· 
lmdı. Söylenildiğine gGre iş yal· 
mı azille kalmayıp uzak bir yere 
nefyedilrncleri mukarrerdi. 

Bir gece h9canın evinde gizli 
bir toplantı yapıldı. Bunda Deb· 
bağzade ile Darüsseade alası ve 
diğer ülema da vardı. Hayli sü:-en 
bu toplantıda Del'.>bağzade şöyle 
dedi: 

- Bu koca "yani veziriazam,, 
Anadoludaki zorbalan ortadan 
yok etti. Sıra Sel<ban ve Saruca· 
ya geldi. Bunların da nam ve ni· 
şanını komayınca nöbet ülemaya 
gelec.e.k .. Bunun için kocanın işi

nin işini biran evvel görm~~{ gerek 
tir YOkc:ıı hirk:v'. o.iin mih:ım:ıhı:ı 
edilirse elinden çekeceğimizi Allah 
bilir!, 

Hoca Arapzade de şunları ilA· 
ve etti : 

- Azliınizıe . kanaat etmez, an
ca.· 1,2t:ıı,.,..;-ni-; ile mU.t0o::~lli olur! 

Hocalar böyle konuşup anla~ık 
tan sonra ertesi gün şeyhi~l~m 

rnazul hoca Feyziyi alıp Bağdat 

k&kiinde bulunan padişahın ya· 
n~a vardı. Padişahın hocası A
rapzade ile Darüsseade ağast da 
mecliste hazır bulunuyorlardı. 

Şeyhisl3.M dedi: 
''- Bir müddet evvel rical kıt 

lığı vardr. !smail paşa bu yüzden 
veziriazam oldu. Kendisi dünya
dan ve ceıic ahvalinden bihatoer, 
ehli garaz bir adamdır. Haline mü 
saade gösterildi. Nahak yere nice 
kan döktü Gayri kat1i vaciptir. 

Döktüğü kan fetvım~ olup 
etbette azli 11mndrr .. Bu 9Özü de 
orada bulunanlar tasdik edince 
Padişah: · 

- Ya kim veziri~zam olsun! de . * DUııya.da he:- 100 ... AmL 
ya mulm.lııll 110 lml kMm. "'1Lt'dlr. 
Kör*: iQ:lııı küardr M.rfH 1ll taWıılır 

icad eda FRnmS ı..ta Bnıilt.'ch 
kördil ve ba mrulll Wııhfu mman 
henUz 20 yqmdaydr. 

-----------1 dl . 

tfimı~~-~ 
* Hindistanda 60 santim tmın

Juğunda ml!z yetlı]ir. 

* Bir istatisUie göre, Amoriluı_ 
daki çocuklrnn dörtte biri (ölüm 

veya. b~ma yüz!'nden) ya ana
sız, ya babası?. bulunme.kt1'drr. 

«· Eski J.fıstr:h cerrahlar ıunelL 

yıı.t edecekleri hastayı, bnşmm 

muayyen bir nokt.ru::ır.a fjidd<!tle 

vurarak b&i ıltırlar ve ~erlal. bu 
sure~:'e rahat!:& görilrlerdl. 

Almanyada 
sinemacılar 

işleri başında seferber 
edildiler 

Fransa.da ha.rbden evvel çevril· 
mesine başlanılan ilk film ''Halel 
kati arıyan adam" lıtmindı> bir ko_ 
meıdi filmi olacaktır. Filmin senar
yosunu Pierre Volff yazmıştır. 

Başlrca artistleri Relmu ile Yvettc 
Lebon, Jaqueline Delu'bae'dır. 

_ Bofazhlsar rnuhafm MU!ta
fa paşa tımuridide, yeniçeri oca· 
ğmdan gelme, 1-:üçilk ya~tanberi 

!ıefcrler<le gezrni' muktedir bir a-

Belediye sıhhat miidürü 
Ankaraya gitti 

Belediye Sıhhat Müdürü 
Dr. Osman Sait, İstanbul hasta
hanelerinin ihtiyaçları ve sıhhat 
müdilrlüğü.nün hazırbdıjı bazı 
talimatname ve nizamnam~ler 
haklorı::la v~kaletl: temas etm~k 
üzere dün akşam Ankaraya git
miştir . 

damdır. Her haline mütekerriliz. 
cevabını verdiler. 

l~te bu suretle Fazıl Mustafa 
pa~a vcziriazam:ığa geldi. Yeni 
vezirle eskisinin arası ço'.' daha a
çıktı. hmail paşa daha nişancılık 
zamanrndanberi Köprülüler aley· 
hinde atıp tutuyordu. Hatta ken· 
disi veziriazam olduğu zaman Fa· 
zıl Mustafa paşayı Boğazhisardan 
kaldmp Hanyaya bile nefyetmiş· 
ti. lsmail paşanın sık sık ~yle 
dedi~i işitiliyordu. 

- Koca I~öprülü ve kardeşi pa· 
dişahı sabi bulup Rumeli ve Ana· 
doluda mahsuldar yerleri kendile· 
rine temlik ettirdiler. Bundan baş· 
ka miriye faydası olmıyan Girit 
gibi büyük bir cezire için 300000 
insan kam döktürdüler. Elli bin 
kese altın sa:-f ve he~a ettiler. 
K.öprü!ü ocağını söndürmeli, sülA 
leietinin kökünü karnn:ılıdır. 

Fazıl Mustafa paşa \•e.ıiriazam 
olunca bu sözlerin intikamım al· 
mak için fırsat kollamaya başladr. · 
Bu fı~t çok gecikmedi. Hemşire· 
si yani sadrı sabı1c SiyaVU') pasa· 
nın rnetn1kesi olan kadın ortaya 
çıkageldi: . 

- Ehlimin hazinesinde bulu· 
nan~ yüz kese nükud ve mü· 
cevherleri İsmail pa,a bu1durup 
ga9".Jetti. Şer ile eşyamı isterim, 
dedi. 

Fut!. Mustafa paşa liemen şey· 
hi~I~ koştu, beytülmali mü!!li
mine hiyanet edene ne lbım ge-
Iir dedi. Şeyhislam da katli vacip
tir deyip fetva verince sadrazam 
buııu &lıp dvlo• ıı\.n ıon,llt-l> .. ,.;;u.~. 

ı Pıdi~iti evvel! katlini d~ 
bulmadı. Dava sahibinin istediği 
şey\eri vermezse katlolun91.1n de
di. Bu suretle çık:ın hattı hüma
yun Kapıcıbaşı Kara Bayram ile 
gönderildi. lsmail paşayı bulan 
Kara Bayram dedi ki: Padiph 
senden mirt mal ve yetimlerin ce
vahirlerini istedi. 

lsmail paşa ~le cevap verdi: 
- 61 günlük vmrlifim nma

nma ait hesapların tamamen mu
hasebesini gördüm. Kimse ile alıp 
vereceğim yoktur. Ne bende mi 
rt mal var, ne cevahire vaziyet et· 
tim. 

Kız Hüseyin ağa i1e yeniçeri a· 
ğası Hasan ol cevahirleri beyaı 

ihrama sanlı mühriyle götürdüler. 
Baktım, gene mühürleyip sahiple
rine verin diye teslim ettim. An
lardan sual edin! 

Kara Bayram: 
- Vezirlik yaptığınız bazı malı 

f uz nükuddan 40-50 kese akçe 
verin de kalbleri mutmain olsun 
bari dedi. 

lsmail paşa lbu söze kızarak şöy 
le cevap verdi: 

- Veziri~am değil, babası ko
ca Köprülü mezardan gelse gene 
söriim budur. Ne akçam \'ar. ne 
m.irtden yedim. Ke \'ermeye ka:ii· 
rim, ne olsa da \'eririm .. 15te son 
!ı()züın. Allahm emrine razıyım ... 

Bu kati cc\'ap üzerine Kara 
Barram: 

JC cı.ler, fııkal insaııl.ı rı , 
ııcçirnıcnin de müşl.ül ~~t 
kabul ederiz. Bununla bt' •Jc ı 
rslcncc mahiyetinde r:ıı. :ı bt' 
k:ı d:ı~ tnııl:ınlılarınd:ı .11.0~ 1, 
ı:cı;irıııc vc~ i lr-: i olnbıl 1 r· 

Lü\'le lıir Cı•lc Lnkııı:ı u~·110~ 
. d ııuı· ll ııngi srııcdc doğ ll 

1
; 

~!e~C lıir kcıı:ı r.ı yazınız. 
drjzil mi? Yaz.alım: 

HHl9 
Rıı SCOt'\'İ 

ccııı tıleliııı: 

1 

r:ı 
teşkil eden 

8 
9 
9 ( ~ F 

··ı fil • Yek ıh 27 Prl<'r rlı- 1: 1 
• 1 ıcıı rak:ıınını ~enen te)k ı r r 

larl.ı şıı cşl..ıh.:c ccıııc-Jııı: 
18!.19 

1 

1 
8 
9 
~ 

23 M~ 
l' cl.:üıı Lıı şc!.ilılc 19l9. :1~ ı 
Ş imdi "falı" :.ü)liycbilırpıl 

189!.I ı;rııesinıle doğJu.!lU e~" 
~en ı.atın b:ışınılan 194~ :ıır· 
Jıüylik bir hiıdise ı;ıcçccc. ~
lal:ınac:ık, evlenerek, tıı~ 11ıc 
ııı:ını;ı; J.:ulacak, hatta ı..u:JliJ 

ti~ J • • ]C b 
Elde edilen r:ık:ırn ıçııılda~ 
~ . '·arııııı ·• duguınuz seııenın r:ıı;; fil'" 

çül.: çıkarı.a o zaman tlıl bjlll 
!1lu sene zarfında l.Jaşından ·ı. 

hadise geçtiğini sözJersirı• 1d 
Fal ıısulünfüün ıecriibe ııı 

olduğunu hirknc pnlavr• t1l 
"isL:ıt !" edebilirsiniz. J3ll 
sıralıyalım: ~ dJ 

Birinci .:\apulyon ı ,69 ıl' C 
1 • ı~ .. u-r:ıcı:ı:ı muştu. u.\11 ıınıuze nı 

falına b:ıkaluu: 
1 
7 
G 
9 

~ cilun .. ., ceic:r. 
y-şm edelim: 
1i69 

1 
7 
6 

9 f. 
23 ,,{il 

YekQıı 1815 eder. Bu td' t~1 ldka Napolyonun har:ı 11".cııl 1 
him bir tarihtir; o sene ::.ı 
adaııına gö~derilmiştir. 0~ : Üçllncü :r-\apolyonun d p•ll'° 
bi 1808 dir. ameliYe-1.i 1' 

1 
8 
o 
8 • ,dcıtJll 

Yck~n 17 eder. De,..rıı 
1808 

1 
8 
o 

ı~ c~ 
der· 111 Bu yekOn da 1St8 e rıilı• ..ı 

Napolyon hu tarihte po 1tf8~11;. 
tında en mühirn ınuv~ 0tıtl~ı' 
J.:avdederek Cumhurreisı el ?' 

- lklP Rusyanın son Çarı 
1868 de doğmuştu. 

1 
g 
6 
8 ıd''' F.lde edilen 23 rakaıtl 

1868 
1 
8 
6 

8 ıO 
23 rtı'cıı 

Bıı ~erer elde edile~ dt• \ 
1!H4 dür. Rıı~ Çarı 1?1 0ı:ıcıı 
~inin felaketini mucıP j 

harbe ı:ıirıni,ıi. ,ıV 

•J<•5' Tayyare fabrı ıJ 
hırın:z:~ı!:dıı )";i~ııı - Eiz de hatmi kelam edelim 

diyerek koynundan fermanı çıka· 
rıp f c;mail pışara verdi. 

Geçen harın bu sut. ıı9ıır 
mı7. poli~ bilınccesinın cao 
,eldi ?urlur: ... nıişıir• ~ıl 

1.evın ):ıl:ı11 so)le bir ı.: ıı: Paşa fermam alıp okuyunca a· 
er acı gül-i ü: 

- Bunda ı;>adi5ahın su'nu ro!.-, 
dedi. Bu fermanı çelebicik yaz
mış .. 

2 X 3 metre elı':ıcJıud:ı ııill t ~-
·ı· ıcıre dtfıJ k:ıdar ince (mı ın rı cıd 

lıiri J.::ılınlığında) olsa 
0ı.: 11 11ıııı;,ıı 

lımclıltı :r.am:ın onuncıı ı:ol'~ et 

t:· Büyük denizler il:.crlndeki t.'\y 

yarekrde yohılıır mmanlarmr 811.-

atle değil. mille ölçUyorlar, tayya.. 
rede yomeklcrln 75 mil, kahn.ltı
larm 50 mil sfirdllğlinU s3yHlyor -
ıar. 

Ha.rb başhyalı üç ay olduğu hal
de Fransa.da film sanayilnin harb
den evvel olduğu Mbl devam etme_ 
si içi.-ı hiçbir 5ey yapılmış <leğiL 
dir. Fransız ciııoınacılan bunu 
memleket aleyhL'lde ı;örUyorlar. 

Meşhur Fransız s.lnema. rejisörü 
Jacques Feyder bu hususta yazdı
ğı 1.ıir makalede hul!isn.tan diyor 
kl: 

''Alman stUdyolarmd& ıu gün
lerde otuz bir film nPtlmakta.dır. 

Bütün Alman rejisörleri ve artist· 
!erile sinema tcknisiyrnlcri hu 
fil:nler için çalıı:ımckta. Jı:l:ır. Film. 
lı-rln he..'"'Si ncşcll mevzularda ko -
medilcrdir. 

Alme.n hük(ımf'tl sinema sana
viile alakadar kimselerden hiçbiri. 
~ orduy& göndermemiş, herı-ini ~· 
len baGmda seferber et:D:rlşt:tr,,, 

~nra d"5tlarmı ça~ırttı. Onla· 
ra gel~n fermam o~rndu. Bir m'.id
det ;ığl:ıştı!a:-. \'akit ilerliyordu. 
Kara Bayram gelenleri ~vdr. ts
ma:ı p15ayı o:i:mnda b'.>'Jup ba11-
nı Edirneye ietirdi. 

r ııctre )Jlr 
elan sonr:ı 2 snn 11 oıııın ~o~ 
d:ı olur. nu ı;chrplc ·asınll 
sa:ıliııin iki kapHgı 111 C ~ 
m:ın imkAıısızclır. 011 dt ~ ' 

Bnnrlnn bn~k:ı kfığıt, tirıtel ,~ 
6 sıın ıııır 4 Jantlıktan sonra bir ı ·ıe 

miliınetre cb'adınd~ ooıııt151 

olur ki, bn ıenişJiğı e" 
Tarihçi ••at bpelı fofne giren> 
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istikametler! 
Gıelliğinizi temine çalışırken 
Çirkinleşmeniz muhakkaktır 

Dikkat ediniz!.. 

llıisı· • • k' 11 · · · ·ı-1 • , . ııı: ı e erı:ıızı cı (.ıt 
'ttrı 

,;t k de <lolaştırclığımz, me-

li] t·e-~ koyduğunuz, pud. 
'e dıgıniz yahut ta aya.kla:, 
\'rıh elinizi uğuşturduğu · 

·arı ~' ekseriya yanl•ş hare-
ar t, cildinize; güzelliği. 

..... ~Yacak şekilde hare· 

rujumuzu sür~rken yüzlimiizi.in 
cildini çok örseleriz. Hatta içi· 
mizde kendi kendine masaj yap. 
nuja .kalkıŞ41.ularımız~ bile .. pek 
çoktur. 

Kızınızın 
elbiseleri .• 

Bunları atacak 
mısınız, sakın hal.. 
Kızınız boy attı. Çocuklar on ile 

on beş yaş arasında öyle çabuk 
büyürler ki birkaç ay içinde ona 
yaptığınız cici elbiseler giyilemez 
bir hale gelir. Hele mevsimden 
mevsime kalırlarsa onların karşı. 

sında acımaktan başka bir his duy
manrza imkan yoktur. 

Hele kızuuz elbiselerini temiz gi 

yiyorsa ve kenclisinden küçük bir 
de kız kardeşi daha yok~a oııbrı 
atmak size pek zor gelir. Fakat 
iyi bir ev kadını böyle elbiselerin 
karşısında acı duymaktan daha baş 
ka bir şey yaparlar. Onları uzat • 
manın çaresine bakarlar, işte mo -
delini size verdiğimiz bu elbiseler. 
de ba5ka parı;alar ilavesile uzatıl
mrl) olan şeylerdir. 

1 - Düz renk ylinlliden olan 
b•ı elbise içinde ayni renk bulu. 
nan bir ekoseden yapılmış band • 
larla uzatılmı!')tIT. İki sıra eteğe 
bir robayla yakaya ve kol ağızla. 

rma konulan hu ekoseler elbiseyi 
:laha güzelleştirmektedir. 

2 - Bu clb1se düz renk yünlü
den yapılmıştır. Robası ve etekle. 
ri kendisinden daha açık veya ko
yu bir kumaşla modelde gösteril. 
tliği şekilde yapılarak uzatılmıştır. 

Roba.ra ve eteğe, elbisenin ren • 
gindeki bir yünle işlenilmiş olan 
fü asvaba başka bir şıklık vermek. 
~edir. 

3 - Bu elbise yalnız u1.atılma
mış, ayni zamanda da geni.şletil • 
ıniştir. Elbisenin beden kısmından 
hnrana dikilerek atkı şeklinde t· 
lave edilmiş olan yün galonlar e. 
teklere doğru inmekte yine ayni 
şekilde biribirlerine dikilmiş yün 
i:'alonlarla elbise uzatılmaktadır. 

Jer.seden güzel bir 
şapka 

\. ,. ' I , 

... -

' 
~ 

Otomobil devri 
Bakkala çıkıştı: 

- Rezalet! Dün akşam sizden 
aldığım sucuğun içinden şu kau
çuk parçaları çrktı. 

Bakkal başınr salladı: 

- Allah Allah 1 Fakat bunda 
şaşılacak bir şey yok .. 

- Neden?. 

- Otomobil yavaş yavaş bey
girin yerini tutmuyor mu?. 

Ressam 
Resim sergisini geziyorlardı: 

- Bu duvara nasıl olup ta böy
le bir tablo asmışlar! 

Arkadaşı gülümsiyerek cevap 
verdi: 

- Ne yapsınlar, ressamt bu. 
lamayınca tabloyu asmağa mec· 
bur kalmışlar! • 

ilaç 
- Zayıflamak için eczacımdan 

bir ilaç aldım. 
- Ya, kullandın· mı?. 

- Kullandım .. 
- Ne kaybettin?. 
- Doktora itimadımı?. 

Şahit 
- Namuslu adam olduğunuza 

dair bize birisini gösterebilir mi· 
siniz?. 

- Evet ,maha1lemin polis ko· 
miserini ..• 

Polis komiserine soruldu ve 
cmun verdiği cevap şu oldu: 

- Ben bu adamı tanımıyorum. 

Talip, sevindi: 

- Gördünüz mü? Ben buma· 
hallede doğdum ,büyüdüm. Ma. 
demki komiser beni tanımıyor, 
namusumla ya~ıyorum demektir. 

aklı olsa! 

- Korkm:ı k:mcığrrn. Hak· 
kımızda fena b.'.: niyetleri yok .• 
Baksana reisleri bana bir kadın 
mübadelesi teklif ediyor. 

- İngiliz Karikatii{.il -

- Çabuk ol Tommr, filmini 
çabuk banyo yap .. Şimdi ateı e. 
decekler. 

- İngiliz Karikatürü -

- Bir makine gördüm, yirmi - Rica ederim bayan böyle 
adamın işini yapryor. Ancak bir b v d • • m· a·t~ . ~ . ~ agırmayınrz a nerenızı ..... 

gımı soy eymız. • 

- Tabii, olsaydı o kadar iş ya· - Çorabnm f. 
"il• 
<' ~ Olursunuz. 

~i Y~lnız cild için değil, 
~C?i~ 1.çin de yapılmasından 
il ı;Lnız bazı hareketler var· 

Bunu:-ı için en fazla dikkat ede
ceğimiz ~ey yüzümüzde yapaca
ğımız her hareketin çenelerden 
şakaklara ve alna doğtu olmasma 

ehemmiyet vermektir. Yüz deri
inini şakaklardan, göz altlarrn. 
dan çeneye doğru hiç bir zaman 
çekmemeledir. 

eksıgı var, zekası yok. l v• • •• 1 •• 

I• 
0 par mıydı?. - Fransız karikatn.rn -

hıra " .•. 1 . 
~ gı ... ı mesı memnu 

t,, diyebiliriz. 

~ı\çlAR: 
<adan .• 
h·· one doğru tarayıp 
·lhı .. 

Ustüne "Ctirmek saç-
lıi •• b ~· • 

~ d' ç te ıyı degıldır. Saç. 
~l •binden başlanarak ar· 
ı:tı.ı taranılır. Her sabah 

'ıt ~la.nıadan evvel, bir sor 
~lı a.ı;ı gibi dik, dik yuka
t:ı.ı tarayıp havalandırma. 
bi tıra. tanzim etmeniz çok 

t hareket olur. 
tirı· 1ze gelince ekseriya 
~en;!:l' •. , 
~i . :: ıgıne fırçalarsınız . 
~\iı.~•şi diş etiinden başlıya
~ır.~1Ya. doğru fırçalamak 

1'tııı 
~ ~ty eve geldiniz, soyun· 
ıı ' lskarpinlerinizi, çorap 
t :ı Çıkardığınız zaman bü -
~ t ~ezmekten yorulmus o. 

'laf• , 
~t Ck ıf ~afif sızlayan ayak· 
~ .;erıya gayri ihtiyari o· 
· tt1 tınu yaptığınız vakit 
~itcceğiniz şey elinizi a· 

ıt!e . 
~ı~ rınden başlayarak diz 

ı ı\a. ~oğru hareket ettir. 
~·~sı istikamet "memnu· 

ht ():Vle hareket etmeniz, 
'1ilt' . 

~iııc 1nıze, hem ayağınızın 
l muzırdır. 

. ~tın 
~fil ıza gelince onları her 
•
1 

da fırçalamağa mec· 
i;· t'IVela diplerinden dı
r~ fırçalar, sonra da aksi 
~otçalayarak düzeltir, in. 

~(a.~sınız. Bu şekilde da· 

~~ ~ı~i yumuşak kaşlara 
~ ııı bıJırsiniz. 
i~~elesi mühimdir. Çün· 

\~tıı, yüzümüzü yıkayıp 
tı. krenıi.mizi, pudranuu, 

Elleriniz için de çok dikkatli 
olmak lazımdır. Onların kızar

masına mani olmak, buruşuk cild 
leri olmamasına gayret etmek is
teyen bayanlar ellerini gerek ku
rularken, gerek kremlerken daL 
ma parmak ucundan başlayıp bi
leklere doğr. giden ve aksi isti
kamete yanaşmayan hareketler 
yapmalıdırlar . 

Boynunuza ne zaman dokun
mak isterseniz daima şunu hatır. 
}ayınız. Başınızı, boynunuzun de· 
rilerini gerecek şekilde dimdik 
dik tutmak ve parmaklarınızı çe
nenizin altından göğsünüze doğur 
indirmek, boyun masajlarında ya
pılacak en doğru hareket olur. 

Bütün bunların aksine hareket 
etmek memnu bir istikamette yol 
almaktır. Ve bu memnu istikamet 
güzellik için bir çok tehlikeler 
saklamaktadır. 

Mutfak 

Bilmediğıniz yemeklerden: 

Muz tatlısı 
üç iri muzu salataya hiyar 

doğrar gibi fakat kalın, kalın 

ve yuvarlak, yuvarlak kesiniz . 
Bir kahve fincanı şekerle ayni 

miktarda sudan yapmış olduğu· 

nuz bir şerbet içinde pi~irirriz. 

Sular bu şerbeti tamamile emip 
yumuşayıncaya kadar bırakınız 

sonra sekiz, on yumurtadan ya. 
pılmış bir omletin içine bunu 
koyunuz omleti sarınız üzerine 
toz şeker dökünüz ve bir parça 
da çilek reçeli suyundan süslü 
çizgiler ge~iriniz. 

. .._ ____ __.__________j 

Şık h~r if,-ned<'nlık 
Dikiş ve toplu iğnel~ri ic;indir, 

taftadan yapılır. Evvela bir mu
kavva kutu bulmalı veyahut o şe
kilde kesmeli. Sonra üzerine kuma
şı geçirmeli. lÇerisine de pamuk 
doldurrııah. 

Ensiz jerseden 85 santimetre bir 
parça, 60 santimetre de astar ister. 
Süs için de 1 metre 60 santimetre 
grugrcn kordcli... 
Aşağıda patron, 56 numara şap. 

kalar içindir. Kordela, arka taraf
tan ve fiyanko şeklinde bağlanır. 
Bu şapka yazın sıcak günleri için 
çok iyidir. Yüzü ve enseyi güne~. 
ten muhafaza eder. 

Yapılması ve muhafazası kolay kuru gato 
125 gram unu bir hamur tahtas_ı üzerine koyunuz. 75 gram te

reyağı, 50 gram toz şekeri, biraz vanilya tozu, bir tutam tuz, bir 
yumurta sansı ve bir küçük kaJjık sUt ilave ediniz. 

Bunları iyice yoğurunuz ve iki saat bırakınız. Sonra bir mecidi
ye kalınlığında ve btiyliklilğiinde parçalara. ayırınız. Yağlı bir te}l8i. 
ye diziniz. Üzerlerine fırçayla yumurta aarııu sürünüz, mutedil hir 
fırında. 12-15 dakika kadar bulundurunuz. 

Bu suretle 60.70 gato yapabilir ve çaya davet ettiğiniz ntiflafir

leriıı.ize jkra.m ede~ 

Mükellef zıya/et 
İyi adamdır, hoş sohbettir, zekidir, rnalfunatı da yerindedir. 

Fakat bir kusuru vardır: Katiyen para tutmaz. Bununla beraber 
para kazanmıyor da sanmayın, kazanır ama bir eliyle aldığını, öteki 
eliyle verir ve daha ayın beşinci gününde parası suyunu çeker. Ge
ri kalan yirmi beş gün zarfında nasıl geçinir, ne yer ne içer diye. 
ceksiniz. Dostlar sağ olsun! Herkesin nabzına göre şerbet vererek bir 
miktar para almasını bilir, kimine iş vaadeder, kiminin maaşını arttı• 
racağmı söyler, kimine yazılarının bir şaheser olduğunu anlatır. 
Velhasıl her rast geldiğinden, muhatabının haline ve tecrübesine gö
re, bir miktar para koparır. 

Lakin son zamanlarda borç bulmakta müşkülat çekmeğe başla· 
dı. İşleri pek kesat gidiyordu .. Tanıdıktan ya söyledikleri gibi haki· 
katen parasızlaşmışlar. yahut tecrübe sahibi olmuşlardı. lşin pek sar... 
pa sardığc bir gün, safdil dostlarından birinden temin ettiği beş on 
lira ile evinde bir ziyafet tertip etti ve nazmı çeken arkadaşlarından 
on kişiyi öğle yemeğine çağırdı. 

Arkadaşlarının hepsi geldi. Soğuk bir kış günüydü. Sıcak yemek 
odasına girince sofrayı görüp şaşırdılar: 

- Hayrola yahu, hangi dağda kurt öldü! 
Sofraya oturdular. Yemekler gelip gittikçe hayretleri artıyor, iki· 

de birde soruyorlardı: 
- Yoksa büyük ikramiye mi kazandın? 
·- Yoksa mirasa mı kondun? 
Yemeğin sonuna doğru ev sahibi. misafirlerinin ısrarlarına da· 

yanamıyarak meselenin sırrını ifşa etti: 
- Siz sofraya oturunca kapıcı, palto, pardesü \'e şap:<alarmızla 

ekfü·en ve kaşkollannızı alıp bitpazarına satmağa R"ötürdü ! 

iki sene evvel onun için çrldı- nyordum. Şimdi ise nefret ediyır 
rum. Erkekler ne kadar da deği- §İyorlar .değil mi~. 
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·ste çı ak 
OYUN VE 

E G L E N C E ·- E R 
Ne Garip Şeyler 1 

... 

ınlar barı 
;fayyare hücumlarına 

örtüldüğü bu devirde 

dınlan çıplak. 

karşı 

Pariain 

şehirlerin 

bazı ka-

Yazan: VASFi RiZA ZOB'J 
Eskiden "haya'' denilen bir şey 

vardı. Bu da, erkekte başka türlü 
kadında başka türlü tecelli ederdi. 
Şeriatin "mahrem" dediği yerler 
vardır ki, bu da erkekte ve ka • 
dında ayn ayrıydı. Erkekte: Gö

beğinden dizkapağına kadar olan 
bu "mahrem" yer; kadında baş· 
tan aşağıya kadardı .. 

Ne yalan söyliyeyim, bu "te
settür,, insanın gıcıklanma hisleri· 
ni de uyandırırdı. örtünün altı 
kadar merak verici ne vardır? t · 
pekli bir çarşafın, ince bir peçe -
nin verdiği heyecam nerede bu
lursunuz?. Eteğin bitiminden 
baıtayan bacak, iskarpinin üst 
çizgisine kadar ne güzel dururdu. 
Kapalı rugan iskarpinin içinde 
küçük bir ayak ne hulyalar kur -
~forurdut.. Ya, peçe .. 

O, büsbütün başka bir Jeydi .• 
O, kadının yüz hatlarını düzeltir. 
Kabalan inceltir, pürlizleri örter, 
göze bir revnak verir'di. Fotoğra
fın rötuşu neyse, kadınm da pe
çesi oydu. 

Eteklik kısaldı. Bacakların çar
pıktan göründü. Çorap çıktı: 

Pilrtükler, tüyler belirdi.. Hele 
iskarpinin dekoltesi!?.. fnsanm 
hulyasile bu kadar da istihza o. 
lur mu ya? .• 

Buka dan azmıı gibi plajlar: 
Ustüne tuz bber ekti. Kum 
üstüne davlunbazlar, yengeçler 
serildi.. Mütenasip vUcutlu gör -
düklerimizden: Korsalar çıktı .. 

Parise vardığınız zaman, sanki 
bir matamış gibi, bizim gibi şark
lıJara ilkönce fsfenks'i tavsi}1: e
derler.. Yalnız şa:-klılara mı ya? 
Her gelen ecnebiye .. Amerikalı • 
ya, İngilize, İsveçliye... Burası 
bir "bar" dır .. Ama, eşine emsali
ne başka yerde teaadüf edilemi
yecek bir .. bar" ... Kapısından içe
ri girdiğiniz zaman, kendinizi J;a. 
dınlar hamamında zannedersiniz. 
Öyle bir kadınlar hamamı ki: 
Sanki mahalle delikanlılarının hü
cumuna uğranuş. 

Bu elbise düşkünü hatunfarm 
hali acınacak bir manzaradır. Bu
rası, bu hal ile bir "bar" değil, 
muazzam bir kasap dükkanı his
sini verir. Soyulmuş mahlukların 
dükkanlarda çengele asılmaıına 
mukabil, buradakiler de şunun o. 
muzuna, ~tekinin göğsllne asıl -
rruştır. Burada dansedersiniz. tç
Jd içersiniz. Söz de eğlenirsiniz. 
Misafirperverlikleri cebinizdeki 
paranın cinsine tAbidir. Dolar 
başka, sterlin başka, frank ba§ka
türlU iti.'bar görür. 

"Ne §İŞ yanam, ne de kebap'' 
derseniz, yalnız bir içki içip sey
rinizi bitirdikten ıonrn edeb ve 
terbiyenizle çıkıp gidersiniz de ... 
Bu binada "ayrp,, denilen· keli· 
menin manası yoktur. 

- Her halde burası gizli bir 
fuhuşhane olacak, dedim. 

- Ne münasebeti Hükumetin 
resmi müsaadesile açılmıştır, de
diler. 

H:i e1le resim 

Ha.zan oyle kolay gibi görünen 
§eyler vardır ki hakikatte çok 
zordur. Mcseıtı, size burada g&rte
receğimiz §ey bu cihetten çok dik. 
kate değer. Bunu siz kendiniz bir 
eğlence gibi tecrübe ettikten son
ra arkada11Iarıru.ım da yapcna.mu 
isteyin. Hoş bir eğlence olur. 

Sol elinizle b!r daire çizebilirsi

niz, değil mi? Her n~kadar, insa. 
nm sol eli pek çizgiye yatkın de· 
ğilse de, &68b'I yukarı bir yuvar_ 
lak çizmek pek zor değildir. 
Sağ elinizle de battA gayet mun

tazam bir dört kö~c çizebilirsiniz. 
Ona da şüphe yok. 

Fa.kat, ayni zamanda ııol eliniz
le bir dalre, s:ı.ğ elinizle bir dört 
köşe çizebilir misiniz? 

İfle bu, pek kolay gibi geliyor 
runa, hakikatte ~ o kadar kolay 
değildir. Kendinize güveniyorsa. • 
ruz bir tecrübe edin, görilrsilnUz. 

Yalnız, şunu söyliyelim: 
Sol elinize ayn bir kalem, sağ 

elinize de ba.§ka bir kalem alıp bu 
tecrübeye giriştiğiniz . zaman, iki 
eliniz de resme ayni anda ba§hya
cak ve eol eliniz daireyi çizerken, 
sağ eliniz de dört köGCyi yapmaya 
çalışacak. 

Tecrilbe edin, muvaffak olursa. 
nız doğrusu bravo size! Sonra bu
nu arka<la.şlarınıza da yaptırın, 

bakalım yapabllecekler mi! 

Aarmut 

M~yva resimleri yapmakla 
me~hur bir reıısamdı. Bir gUn tiıb
lo&unu yaptırmaya bir adam geldi. 
Duvatı:Ja bir tabak içindeki armut 
resmini göstererek : 

- Şu armutlar ne gUzel ! dedi. 
Ressam: 

Eskiden: Bir bala§lrk "ten" a
rarken şimdi kilolarla et seyirci
si~ .. Eskiden: Bir "atlı nazar'' 
dilencisiyken şimdi "hatrfı na
.zar" §ikayetçisi olduk .. 

Burası, büyük sermayeli bir 
ıirketin malıdır. Şirketin hisse -

- Merak etmeyin, cevabmı ver
darları içinde tanınmış Fransız 
siyasileri de vannı . Gilnahı bo- di, sizin r~mlnlzi de onlar gibi ya

pa.ruu. 
ywılanna, eğer onlar da bu işi 

yapryorlırsa. 

Bilr11ece • * • 
p ARtStN çıplaklıfıru bun -

* .Kule gibi evler. - Kim de. 
miş en yüksek binalar Amerika.da
dır diye! Hindistanda da öyle yUk
sek evler vardır ki! Hem bunlar 
içinde iki, Uç kişi oturduğu halde 
yillı::sck yapılmıştır. Resimde gör -
dUğtlnUz gibi, Hlndistanın bazı 

yerlerinde yerliler evlerini böyle, 
srnklar ilzerine kurnrla.r. Oraya 
!!eker katnı§ı yııpraklarmdan yap. 
tıklan ip merdivenlerle çıkarlar. 

Hintiilerln evlerini böyle yUk.se. 
eğ yapmalarının sebebi, fillerden 
korkmalarıdır. Biliyorsunuz, Hin .. 
distanda fil çoktur. Bu dnğ gibi 
hayvanlar geçtikleri yerleri siler 
sUpUrürler, evleri ayaklarının al
tında ezerler. Onun için yerliler 
klübclerini l>üyle ylikseğe yap -
maktan ba§ka çnre bulamıyorlar. 

* I\oyunla.rm kefi,f ettiği llıi.ç. -
Koyunun alt tarafrna bakın: Bir 
ot görilyornunuz, değil m.17 Bilir 
mlııiniz, bu ne nebaudır? Buna kı. 
na kına derler. l{inin denilen llliç 
da. ondan çıkarılır. 

Bir gün sığ bir dereden bir all. 
rU koyun geçiyormuş. Hayvanlar 
hastalıkhymı§, bir yandnn da su· 
ııu7.mU§ ve aç. 

Koyunlar suyu içerken derede 
biten bir ottan da yiyorlar. Biraz 
sonrn.Jla.cıtD.hklan geçiyor. Çoban 
hn)TCt ediyor. Onun dıı. mtması . _.. 
\'armış. O da bu ottan yiyor, onun 
lın.stalığı da geçiyor. 

lııte, bu eifalı ot bu suretle l:cş
fedilince almııılıı. rşehre getirmiş

ler. Doktorlar, eczacılar üzerinde 
uğl't19ınış ve nihayet, keşfedilme • 
sine koyunların hizmet ettiği bu 
kma kma ncbattpdan, bugUn sıt _ 
maya karşı kullanılan kinin mey -
danıı. gelmiış. 

* Uzun buynuzlu Çf'ltlrfc. - Ge
çen hafta !ize vUcudundnn uzun 
kollu bir maymundan bahsctmlştlk. 
Burada da buynuzu vUcudwıdnn u· 
zun bir çel:lrğe görUyorııunuz. Bu 

Kafesli bir pencerenin kenarına 
aıyanıp da sokağı seyreden 
"penbc tenli" bir kadının, ~esle 
pencere çerçevesi arasındaki boı· 
luktan, kolunun bir parçasını bir 
Öalıa görebilmek için, geri dön -
~ilğümU hat?rlanm. 

dan ibaret sanmayın .. Bü. 
tün "müzikhol'' teri de bu halde .. 
Hiçbir revü, hiçbir bale numara
sı yok ki, kadmlar çıplak olma -
sınlar. Sanki hepsi, Allahın ya
rattığı gibi görünmeğe ahdctmiş
ler .. Balmumu vücutlarına sanki 
·~ez" namına hiç bir şey ilave 
etmemcğe karar vermişler .. Hav
va ile Ademin incir yaprağına bile 
lil.'ZUm gönnemi§ler .. Ba.ıı namus 
erbabı o yaprağa 'benzer ipekli 
bir ıey illştinni de olsa, varlıği
le yokluğu mUsavi derecede oldu
ğundan .seyirci om.ı farkedemiyor 
bile ... Bu bahsettiğim yerleri §ÖY
ie ufak tefek ehemmiyetsiz "ka
fe§<Ultan" lar falan %rulnetmeyin 
şöhreti cihanı tutan Foliberjer, 
Kazino dö Pari gibi müesseseler
dir. İçinde. dünyaca meşhur aa -
natkSrlann oyn-.ıdığt müzikhol -
ter... Morla Şövalyenin bile arzı 
endam ettiği aanat sahneleri. 

, çekJrğeyc Amcrlkadn rustgellııl _ 

' Jarse çarşaflar yeni çı.lmııştı .. 
Divanyolundan Türbeye, gurup 
eden güneşe doğru çıkan bir ika
amm, ince çarşaftan akseden, saç 
hizasından 11ırtına kadar olan ye
ri görünilyor diye, bir müddet 
peşine takılrp seyrettiğimi bili -
rim. 

Canmı, zaten her geyin gizlitııi, 

azlığı değilmidir ki: tnsanm hrr
sıru arttmr .. Eski pirlerin di -
vanlanna, koşmalarına bakın. 

Hep, göremedikleri, nail olama -
dıklan mahlUklar için feryad et
mezler mi? Allahı biz, görmeden 
tapınu mıyız? Padişahtan gör_ 
mediğimiz fçin büyük zannetmez
miydik? .• 

Yalmz bu kadar mı ya; bahçı
vanlar bile turfandaya ehemmi -
yet verip ateş bahasına satmazlar 
mı? 

Azın ve kapalının kıymeti 

başka nede bulunur? 
Çoğalıp, açılınca da kıymetsiz

liği neyle ölçülür? 
• • • BU kadar laftan· sonra, sözü 

döndlirilp dolaştırıp "Pa. 
rls" in çıplaklığına getireceğimi 
elbet anlamışsınızdır. 

Evet, Parla bugün kepazecc 
çıplak içinde .. Tayyare hilcu
muna lm111 §chirlerin, blnalarm 
!bfdclcrl.n kapandığı baylc bir 
C!evirde kadınlan: Çınlçrplak .. 

* * * 
ı §TE bu manzaralardan eon 

rn Pariste bana bir "ka -
dından tiksinme'' illeti arız oldu. 
Her gördüğ'üm kadını onlara ben
zetmeğe başladım. Şureda burada 
tesadüf ettiğim dünyanın en şık 
kadınlarını onlar vaziyetinde 
tahayyül ettim ve ondan S<>nra da 
çekiver kuyruklarından .. 

Allahdan bulsunlarl Pariste 
kadmlrk hakkındaki revkimi by
bettlm. 

Yatft R. ZOBU 

·~;ıııı~,. • yor. Başmm iki lnrnfından çıkan 
ve çekirgenin dokunma hissi uzuv
larını t~kil eden buynuzları o ka
dar uzundur ki, hay\.'an bir çok 
dar yerlerden bunun yüzünden 
geçmekte mUşki!Ata uğrar. Yerliler 
bundan istifade edeı:ek çokirğelerl 
kolayca öldürecek kapanlar kuru _ 
yorlar. 

YulcarJdnlcf resimde ild >:nçtık 
köpek Börıinrııektedir. liu resrııe 
bakınız, dört dzRI ilhe eıterek bu 
iki köpeği dört köpek ~ekllne so· 
kabilir misiniz? .• 

DJkknt edinir, resmin ftıerlnde 
oynamo§a hlc lüzum yoktur. İşin 
bütün tılsımı ilhe edilecek dört 
çizgiden ibaretUr. 

Birincikl\nun a)'lna mahsus olan 
bu bilmecemizi hnJledenlerden bf. 
rincire kıymetll bir kol saati, ikin
ciye beş Ura kıymetinde bir kitap 
çantası, UçQncQye üç lira kıymetin· 
de bir para cüzdanı, dördüncüden 
onuncuya kadar birer şişe büyfik 
kolonya ve ayrıca 200 olmyucuıflu
za muhtelif hediyeler vereceiUı. 

Not: Yak tile hnrtnlık olan bilme
celerimiz hundan sonra aylıAıı en· 
rilmiştir. Hediyelerimizin kıymet 

ve mikt:ın d:ı hunıı sı>re cok arttı. 
rılmışlır. 

Okuyuculnrınıızın hal vnraknlari
le beraber bir oy uırfında neşrede· 
cc~im iz 4 kuponu dn hernlıer yol • 
l:ım:ıl:ırı Uızımı.Iır. 

HABER 
ÇOCUK SAYFASI 
Bilmece kuponu 

9 BtR'NCIKANUN 
ırm .............. .. 

* Pernlr &tan topları - Bir ge
minin toplarlle mermi yerine pey. 
nfr atıldığını hiç duydunuz mu? 
!ete, bu garip aey tarihte cereyan 
etmlntir: 

Bundan iki asır kadar evvel, ce_ 
nubi Amerikada iki memleket bir· 
birile a.hrp ediyor. Denizde yelken
li gemilerle çarpışıyorlar. Bu çar
pı.,ırıalardan birinde gemilerden 
birlnin merml.sl bitiyor. DU§l?lanm 
gemileri de yaklaşmak üzere. Ne 
yor. Denizin ortasında menni de. 
yapa.ca.klar'? Kaptanı bir tel!§ alı. 
ğil, taş bile bulmanın imk&.nı yok. 
Bu mrada. kaptannı aklmıı. bir 1'CY 
geliyor: Gemide bir alay yuvar -
lıı.k yuvarlak Jo'elemcnk peynlrl 
varmış. Topa onları koyduruyor. 
Toplar ba,elayor. Dllşmnnın üzeri
ne peynir güllelerini atmaya! dil§
manlar bu yeni Çefllt bombaların 

ne olduğunu anlamaya vııkıt bula. 
madan ~kına dönüyorlar ve ka.. 
çryorlar. Bu eurrıUc, ötf'ldler pey· 
lllrle muharebeyi ka.zruı~ oluyor
laı-... 

Fil ayağından ko1Xl - Resim

de, adeta bir ağaç kökUnden 

yapılmış kova gibi bir şey gö -

rilyorsunuz. içine de buz ko -

yup soğusun diye şarap falan 
koymuşlar. 

Fakat, dikkat edecek olurs&

mz görürsünüz ki , bu kova, bir 

ayağa benziyor. Evet, aldarunı
yorsunuz: Bakın ayağın beyaz 

beyaz parmaklan da var. Şimdi 
anladınız. değil mi? Bu bir fil 

aya~ lrr. Filin ayağını kesmiş
ler, derisi ile beraber kurut -
muşlar. Sonra içirufon bacağın 

kemiğini !Jikarnu~lar. Olmuş si
ze güzel bir kova... ı 

1-

- EY'-ah! fırtına çıktı! 
- Dunnarın çocuklar! Yel· 

kenleri toplayın! 
- Hey! ~micilerl Küreklere 

dayan! 
- Dümeni kır! Yoksa cehen· 

nemi boylarız! 
Bu gürilltii Büyük Okyanusun 

ortao:ındaki bir yelkenli gemide 
kopuyordu. Buna da scbeb, hiç 
beklenilmedik müthiş bir fırtına. 
nın kopması sebeb olmuştu. 

Gemidekilerin hepsini bir tel~ 
l!ş almıştı. Yalnız, bütün bu kor 
ku ve tem~ arasında dimtlik du
ran biri vardı. Bu, Tarzandı. 

Tarzan, bir müddet, keskin ba· 
kışlarile etrah gozden geçirdi: 

Ufuk kararmıştı. 

Sonra gemidekilere haklı: 
Herkes koşuşuyordu. Geminin 

içi allak bullak olmuştu. Tayfalar 
iplere sarılmışlar, yelkenleri in
dirmeye çah~ıyorlar, yolcuları teş
kil eden sarı derili yerliler öteleri
ni benlerini kap3rak kendilerini 
anbarlara atıyorlardı. Dilmenci, 
dilmenin tekerleğine asılmıs. gc. 
miri suların cereyanı 'e rilzgat"ın 
kuvveti ile şimdiye kadar sUraUe 
gitmek oldu~ yolun tam tersine 
çevirmey~ çabl}t;nrdu. 

~)=( 
~ neadal1

) 

çok 
nur. BisJsll 

culc 
mı.zd.a da son z:amaıııatt 
dar Tarzanın Define ada 
maceralaruu okudı.ınut· !3~ 
durma bir memleket deli 

Hakikaten, Bilyük O' 
ta, yani şimali Amerikaf1Sll 
tarafmdaki denizde, P~ 
nalının ıimalinde ''Defin• . 
diye bir yer vardır. Adanlfl 
böyle ıanmayın.. Hakikateıı 
da define gizlidir. Bunuıt d' 
bcbi şu: 

Eskiden o denizlerde 
korsanlar vardr. Anıer~•1 

siniz ya, altın diyandır· 
aarrda Amerikanın to 
dan hep altın çıkarmak iÇ~ 
rupadan akm akm insatt fi 
tir. 

İşte, korsanlar onıarın 
aldıktan altınlan, b~at' ~ 
masm diye, bu adada yer!' 
zıp gömmüşler • Sonra. bit 
kendileri gclememi~ter. J3ı1 
lann bir kısmı başkaları ti 
dan çıkarılmıştır ama, ~ 
ğunun yeri henüz buJunB 
tır. 
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asus}ar 08SI} Ç311Şlf lar'Köpek nasıl besle~ir~ 
BUGÜN ALMANYANIN FRANSADA 30 BiN CASUSU VARDIR Kokmuş .. ve boz~k. şeyl~r veaıklerı 

~lmanya baışloca 'fS<dlö m em Oe kettekD casıuıs halde kopekler nlÇIO zehırlenmezler 1 
teş kll&iıtn ıçnıru 4111 mnlyon nnıra harcaır 

Yuva, kol}un, baloncu, 
demektir lekelihumma, ne 

tore Yuşa peygambcı: 
ijltıak mevzuu bahso. 

tasus gönderelim, kafi, 

,' bu iki casus şehrin 
<ı en r k ··-zayı no ·tayı og· 
'ı't b 

u sın-ı elde etmek 
0 §ehri almasına ka· 

lıııg-· 
'<bun _her şey değiştiği 

il gıbi işlerde iki ca· 
1 
d gelmiyor. Bismark: 
~ıtınQan evvel Fran. 

~ta.sus göndermişti, 
h kadar fazla casus 
trlc:ese çok garip gel· 

~ ll'ransa üzerinde ka· 
trin de Alman ordu • 

~ıı b 
' u casusların mu • 

01dug-u ·· ""ld"" goru u. 
~ dan- bu zamana ka

'ıa ~ha değişmiş bulu• 
tun yalnız Pariste 

4ıt 3Q binden fazla ca· 
bit a~nların çoğu Fran. 

nır 

t~·· - k • 
~ aşagı yu arı aynı 

'~ casusu bulunuyor, 
İtalyanın da bir:: 

~\'ardır. Bunlara di· 
llıeınıeketlerin az ve4 

~tdaki casuslarını da 
<ı· \r alı rngelir. Fransa • 
bi la mücadele halinde 

r casus ordusu var. 

Görülüyor ki 
Yuşa peygam
berin zamanın. 
dan bugün• ka· 
dar casusluk 
çok ilerlemiş 

ve bugüne ha" 
kikaten büyült 
bir iş halini al
mıştır. 

En geniş ca. 
susluk teşki· 

latını Rusya
da bulmak ka• 

~tta 
°"la• analarını, baba. 

Yan çocuklat bile 

() 
"t' G P u teşkilatı o 
'it k' 
~t ı vesikaları, dos· 
~:cak }'er kalmamış, 
~ her şubeye kendi 
Ctıd' • lit ısı yapma vazife· 
~ A.lmanlann Ges-
~it a az geniş bir teş. 
d0j \r alnız dosyaları 
"durmaktadır. 
1 lleşredilen son bir 
11.~di!diğine göre, bir 
... lic· 

ı Rusya • Alman· 
'tı Yctii memleketteki 

11 !la ayda 8.640.000 

1:.
0n lira kadar) bir 

~i öğrenmiştir. 

•ıııııuı ııu1111ı11111ınınııı.-mıuınıııımnuı111ıdl n ~( 

italyada casuslukl 
mektebi nasıl .: 

5 

L~'~rı__ 
Mata Baridir. Bu casus kadın U· 
mumi Harpte hem Almanya, 
hem Fransa tarafına casusluk et· 
mi§, nihayet, iki taraflılığı mey· 
dana çıkınca Fransızlar tarafın. 

dan kurşuna dizilerek öldürül
müştür. 

Bugün de bu gibi kadm casus· 
lara rast gelinmiyor değil. Mcsc· 
la bir kaç sene evvel, Berlinin 
yüksek sosyetesine mensup en 
güzel kadınlarlan biri olan Baro. 
güzel kadınlardan biri olan Baro· 
kumcti tarafından tevkif olun -
muş ve Lehistan lehin-de casus· 
luk cürmü ile divanıharbe veril. 
miş ve Plotzensee hapishanesinin 
avlusunda başı kesilerc k idam e· 
dilmiştir. 

itaı~·:rn rnsıı.,Juk mektf'hinıle si-
liihların nıısı l kulla.n ılrna. .. ı ir.ab 

edeceği anlııhlıyor 

Bunun üzerine Ber-

Rusya hesabına <;alışan Cilly 
Auslander isminde Avusturyalı 

genç ve güzel bir kız Romanyada 
kurduğu casusluk şcbektsinin lindcn ona, o işi başa-
başında nihayet yakayı ele ver • racak mütehassıs bir 

miş, fakat 12 sene hapis yiyerek adam gönderilir. 
ucuz kurtulmuştur. Ovra - italyıın ca· 

'En son catsusluk misallerini İs. ~ ~ sus teşkilıi.tının katillik 

, 

vazifesi verilecek mü-
panyol harbinde buluyoruz. Bu 
arada en dikkate şayan kadın ca· tehassısları için ayrıca 

bir mektebi vardır. Bu· sus şüphesiz Rosita Diazdır. Bir 
İspanyol güzeli oian bu kız, bir { 1 k" " ""k. . ı rada, bu gibi hususi vazife vcri-

yaşın1 a ı genç kız Hu umetçı. 1 k ·· h 1 ··ıd· · "! 
müddet Holivutta artistlik etmiş, l - ece mute assıs ara, o uru e • 

er,, tarafından yakalanmış, ag· k d b. d b d · · · bi 
fakat parayı meşhur bir artist d · · f 1 • ce a amın ır ar e e ışını • 

zın an ıtıra a mak kabıl olma - t" k . . b" al k 11 
olarak değil, meçhul bir casus o· makb beraber idama mahklım e. ırme ıçın nasıl ır et u an • 

· ması, bu füetin müessir olabilme-
larak kazanmayı tercih ederek Is. dilmişir. Kurşuna dizileceği es-
panyaya gelmiş, .Franko hesabı· nada dudaklarında bir cıgara ve si için nereye ve ne şekilde isa-
na çahşmıya başlamıstı. Onun bir tebessümle son nefesini verdi· bet ettirmek lazım geldiği öğreti · 
verdiği malfımat üzerine Sevilla ği ve cıgarasından son n-efesi al. lir. 
üzerine muvaffakıyetli iki uçuş dığı görülmüştür. Bundan iiç sene evvel Fransa· 
yapılmış ve şehre epey niifus za· da Roselli kardeşlerin katli hadi· 
yiatı verdirilmişti. Erkekler arasmda Trebiç Lin· sesi~dc Fransız polisi bu hadise· 

koln son ckvirlerin en meşhur 
Bu ufak tefek, sevimli ve 25 nin failleri olan· İtalyan casusla· 

casusudur. Muhtelif Avrupa 
~mlcketlcrincle tevkif edilip 
kaçmağa muvaffak olan Trebiç, 
Avrupada hudutların kendisine 
gittikçe darlaştığını görünce Çi
ne kasmış, bir Buda rahibi olmuş 

larım yakalamış ve onların usul· 
lcrini öğrenmişti. 

Bir memlekete başka bir dev· 
letin bir alay casusunun muayyen 
vazifelerle dolmasına "lekeli hüm 

ve Tibetc çekilerek orada lngL ma var., denir. Bu lekeli hümma 
liz nüfuzunu yaymak faaliyetine salgınmı son senelerde Lehistan 
girişmiştir . 

• • • 

geçirmiştir. Fakat Rusya, Alman 
ya, Fransa ve İngiltere de vakit 
vakit bu salgına uğramışlardır ve 
uğramaktadırlar. 

Bugün lekeli hümmanm en 
fazla görüldüğü ve bu salgına 

ıbir taraftan değil, bir çok taraf· 
tan uğrayan memleket Ameri· 

kan Birleşik Devletleridir. Fil· 
hakika, bugün Amerikada muh· d casusluk teşkila. 

tttı11~Yadaki faaliyetin· 
, ~ ~tni ihtimalki Hit- \ 
I b c bilmez. 

r.ıat:ı lln ri 

Casusluğun yukarıda misalleri. 
ni gösterdiğimiz manasından baş· 
ka tahrikatçılık, tedhiş ve kun. 
dal:çılık şekilleri vardır ki lıugün 
bilhassa bunlara çok tesadüf e
dilmektedir. Almanların herhan· 
gi bir yabancı memleketteki bu 
gizli teşkilatlarına "Yuva,, ismi. 
ni veriyorlar. 

Bir yuva 100 '"koyun,,, 80 "hi· 
yanet edici,, ve 20 "baloncu,,
dan ibaret tir. " K oyun,. lann vazi. 
fesi sınai müesseselerde kundak
çılıktır. " Iliyanet ediciler., aske· 
ri veya yarı askeri esrarı elde et. 
meğe tahsis olunur. 

telif casusluk usullerinin bir ara

da toplandığı görülüyor. Rus· 
yanın, Almanyanın ve Jap<>nya -

nın ayrı ayrı tc.,kil5.tlan. ayrı ay· 
rı maksatlarla çalışmaktadır . 

~abcr, casus teşki· 
bııı ında bazı idare 
~c ~Uşlardır. Mesela 

'lıı ~· hayduttan hap. 
t cııesindcn besleye 

~ı~ı ları casus olarak 
. tar. 

tıı,~c bir çok kişinin 
'1tı ltıiekctin askeri sır
~ıı trıensup olduğu 

<i ' harp halinde as· 
~lt i 'k .. h ~ stı ametını a. 

t.
1 

eler ve bilhassa 
ıı r • ' 
~ ctmiye çalışan 
ld 

":ııı 1nlar gelir. 
~~1lıncusuna en meş. 

' nıeşhur dansöz Hozita niaz 

"Baloncular,. ın vazifesi de 
balon uçurup efkarıumumiyeyi 

zehirlemek ve bu suretle propa • 
ganda ya pmaktır. 

Eu vazifelerden başka, fcv 
kaliicle bir iş yapmak • mesela 
birisini kaçırmak veya öldürmek· 
icap ettiği zaman, yuvanın reisi 
Berlindeki 5.mirine müracaat e· 
der. 

Rusya casuslarına sanayi mın· 
takalarında kundakçılık vazifesi 
vermiş. Almanya "yuva,, larma 
Amerikan efkarı umumiyesini 
Naziliğe kazandırmak gayesini 
vazife olarak tayin etmiştir. 

Japonyanın faaliyeti ise bilhas. 
sa Panama kanalı ve civan üze· 

ı inde toplanmaktadır. Balıkçı kı
yafetindeki bir çok Japon ca· 

suslarının Büyük Okyanus sahil 

leriniıı derinliklerini ölçmekte ol· 
duğu çok görülmüştür. 

Köpeklerin ve diğer bir takım 
hayvanların kokmuş ve bozul· 
muş şeyleri, sıhhatlerine bir za· 
rar gelmeden yiyebildikleri ma· 
lfımdur .. Bu hayvanların bu ka· 
biliyetleri nedendir ve mesela kö· 
pek mevzuu bahsolunca bu hay • 
vanm bozuk şeyleri yeyebilmek 
ve buna rağmen rahatsız olma
mak hususundaki mukavemeti 
nasıl izah edilebilir?. 

Mesele pek karışık değildir. 

Filhakika köpeğin bu kabiliyeti, 
onun karaciğerinin büyük ve 
faal olmasıntlandır. Malfımdur 

ki karaciğerin i f r a z a t ı ile 
yağların hazmında ve etlerin yen· 
mesinden mütevellid zehirlerin 
tadilinde büyük bir rolü vardır. 

Bununla beraber, bazı köpek· 
Ierin kokmuş et yemek suretiyle 
zehirlenmiş oldukları görülmüş

tür. Bu zehirlenme, zehirlenen 
köpeklerde karaciğer faaliyeti • 
nin eksik ve gayri kafi olmasiyle 
izah edilmiştir. 

izah ne olursa olsun köpekle
rin, bilhassa kıymet verilen kö· 
peklerin beslenmesinde dikkatli 
ve ihtiyatlı bulunmak gerektir. 

Köpek gıdası bakımından, et· 
le rarasında, en iyi beygir etidir. 
Bu etin en büyük kusuru yağsız· 
olmasıdır. Maamafih bu kusur da 
ete yağ ilavesiyle teliifi olunabi· 
lir . 

Sığıreti, daha az suyu ve daha 
fazla yağı ihtiva eder. Bu et, ih· 
tiva ettiği demir bakımından 

beygir etinden daha iyidir. 
K oyun eti de, aşağı, yukarı ay

ni evsaftadır. Domuz etinde kül· 
ilyetli miktarda yağ vardır. 

Balık ta gıda olarak köpekle· 
re pek elverişlidir. Kemikler, kö· 
pek için mükemmel bir gıdadır. 
Bunlar köpeklerin midesin<le e
rirler ve bilhassa genç köpekler 
için • madeni maddeler bakımın· 
dan - çok lüzumludur. 

Kemiklerde yüzde 25 kadar 
asid fosforik ve yüzde 20 kadar 
kireç vardır ki bu maddeler ette 
hemen mcfkut gibidir. Halbuki 
köpek yavrularınm iskelete te
şekkülleri ve seri neşvü nemaları 
için bu maddeler kat'iyyen la· 
zımdır. Bu maddeler olmadığı 

t akdirde yavrular çabuk inkişaf 
gösteremez. 

Köpeğin diş fırçası 

Bundan maada kemik köpek
lerin (diş fırçası) dır. Kemikle
r in kemirilmesi dişlerin temizlen
mesini temin eder. Bundan dola· 
yıdır ki kemikleri kemirmek hu
yunda olan köpeklerin dişleri te· 
miz ve beyaz olduğu halde bu hu. 
yu olmıyan köpeklerin dişleri 

siyah ve bozuktur. 
Köpeklere kemik verildiği za 

man bu kemikleri ayrı bir köşeye 
koymalı. Çtinkü bu suretle kö· 
pekler bu kemikleri rahat ve sa
kin bir vaziyette yemek imkan 

ve fırsatını lıulmuş olurlar. 
Kemikleri Üzerlerindeki etten 

ayırarak vermek yerine olduğu 
gibi vermek şıkkı tercih edil
melidir . 

Hayvan barsakları da köpek· 
!er için çok besleyicidir. Çür.kü 
otla bl·slenen hayva:J1<:rııı barsak 
larında vıtamin vardır. B:! ıti • 
barla barsaklar köpekler iç:n 
beslcyicıclir. • 

K=in rla çok iyidir. Zayıf, hast'l 
veya y:ı •ru köpe~l:r~ taze kan 
içirmek çok faydalıdır. 

İnek sütü, köpek için de iyidir. 
Fakat yavru köpeklere inek sü· 
tünün köpek sütii yerine verile· 
ceğini zannetmek yanlıştır. 

Çünkü her iki süt arasında 

aşağıda gösterildiği surette 
farklar vardır: 

Köpek sütü: Protein (Azot
lu ıı·addeler) ı l O, yağ 98, laktoz 
28, asidfosforik 5, l. kireç 4,5. 

İnek sütün protein 34, yağ. 34, 
laktoz 48, asidfosforik 2, kirtç 
1,7. 

Görül:iyor ki her iki süt arasın 
da esaı;iı farklar vardır. İnek sü· 
tünde, köpek sütündekinden pro
tein, yağ, asidfosforik, kireç 
noksan ve laktoz ise fazladır. 

Bu terkip farkı, yavru köpek • 
lerde çok fark gösterir, ve yavru 
köpek iyi beslenemez. 

Dir yavru köpeği, ana liÜtün -
den ba~ka bir sütle beslemek ta· 
zım geldiği takdirde inek sütüne 
yumurta ilave etmelidir. Bunun 
için '.le nisbet 100 gram süt için 
üç yumurtadır. (Bir yumurta va· 
sati olarak 50 gram olduğuna gö· 
re 150 gram demektir.) 

Y umurta her hususta mu • 
gad:lidir. Peynir fevkalade bes· 
leyicidir. Tereyafı yağ itibariyle 
zengindir. Fakat protein bakı · 
mından zayıftır. 

Nebati gıdalar arasında hubu· 
bat v e bilhassa pirinç şayanı tav· 
siyeclir. K üçük köpeklere fazla 
ekmek verilmesi, bunların büyü· 
melt:rini güçleştirir. Patates pek 
tavsiyeye değmez. 

Köpeklerin bazı taze otları 
ısırması menedilmelidir. Köpek· 
ler ve diğer bazı hayvanlar, otla· 
rı kadınlarını yormak için vita· 
min ihtiyaciyle yerler. Tecrü\Jc 
onlara, vitaminli maddeler ihti • 
yacını çok iyi öğretmiştir. 

Küçük ve yavru köpeklerin za· 
man :zaman ot yeyebilmeleri, ve 
ve bu itiyadı almaları için tırfil, 
yahut yoncalardan taze olarak 
a ra sıra yanlarına konulması şa· 

yanı tavsiyedir. 
Köpeklere mümkün olduğu 

kadar sun'i ~ıda verilmemeli ve 
tabii gıdalar dururken bunlar 
hiç bir vakit sun 'i olanlarla de· 
ğiştirilmemelidir. Bu arada ımn'i 
olarak hazırlanmış kemik tozu. 
et komprimesi veya pisküvi de 
de ancak zaruret halinde veril • 

melidir . 

Tokat Valiliğinden: 
1 - Niksar • .1<;rbaa yolunun o+ 000 _ı + OCO KM. arasındaki 

taşı . evvelce hazır şose parçasmın esaslı tamiratı nafin vekiı.lotincc tas
dikli (1498) lira keşfi mucibince açık <'ksiltmeye konulmufjtur. 

2 - Eksiltme 18 12.93!.1 tarihine rnslıyan ıınzart<'si günü 
14,30 da Tokat vilayeti umumi meclis salonunda yapılacaktır. 

3 - llk teminatı 113 liradır 

saat 

4 -- Gazete ilim Ucr"ti dcllfıliyc resmi ve diğer her türlü masari • 
fal üzerine ihale olunaeağn nittir. 

5 - Eksiltmeye girecek olanlar \'ilayf't adına nafia müd. miıtc. 
şckkll C'hliyct vesikası komisyona ihale tarihinden S gün önce müraca
alla bu işin eksiltmesine girmek için ehliyet vesikası alacaklardır. 

6 - J<;hiiyel vcsikasmı ticaret odasındaki kaydının vesikasını ib. 
rnz etmiycn istekliler eksiltmr>ye kabul cdilmiyeceklerdir. 

7 - Daha fazla bilgi edinmek keşif ve şartnamesini görmek isti· 
) C'nlcrin hC'r giın daimi enclimenc müracaat etmeleri lüzumu ilan olu. 
nur. (9990) 

' 
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Amerika mektupta~• Öldükten sonra yaşayanlar: 
Kız ve erkeğin - awwwı ~ ::wwwı ... - ~awı '-' -

o iyon aı Üniversitede yanyana oku
mahzurlu mudur? maJarı 

Mareşal Amerikamn eski üniversitelerı bunun 
doğru olmıyacağma birer misatdir 

YAZAN : Andre Maurois 

Kurşuna dizilmekten nasıl kurtuldu ve Amerikaya 
Bugün biri Pariste, biri Amerikada 

y 
kaçtı ı 
olf11 

17 MART -SIRA YE 
SAYGI 

Dün, 6ğle yemeğinde ev sahibi 
bayan sağma tanımadığım bir 
m.igafirl aldr, soluna da memle
ketin en büyük üniversitelerinden 
birinin rektörünü oturttu. Ev sa· 
hibine, şeref mevkiine oturtulan 
zatın kim olduğunu sordum. Ka· 
dm bu bilgisizliğim karşısında 
ŞCl§trdr, hatta biraz da ürüldü ve 
cevap verdi: 

- Mister W .• 
- Peki nma bu Mister W. 

kimdir? 
- Nasıl oluyor da tarumazsı· 

nu: canmı? Bu havalinin en zen· 
gin adamı .• 

- Demek hu adama rektörden 
daha fazla kıymet veriyorsunuz? 

- Şüphesiz, o olmasaydı, Tck
tör bu buhran zam:ınlanooa üni· 
versite profesörlerine maaş vere· 
mezdi .• 

Biz Fransada, paranın Ameri
kada ne kadar kıymetli oldufunu 
tamamiyle tasavvur edemiyoruz. 
Burada para tamamiyle hllkimdir. 
ÇUnkil Amerikada paranın nüfu· 
zuna karşı koyabilecek kuvvetli 
bir aristokrasi yok .. idare nizamı 
dcrcc:elerc ayrılmadığı için o da 
para ile mücadele .edemiyor, A
merika zekanın nüfuzuna hiç 
inanmadığı için ilim ve tefekkür 
erbabı da para hakimiyetine bo· 
yun eğiyorlar. 

Bu memlekette meslekten yetiş-
~ sef'ır yok, küçük kademelerle 
'- • ş-arak yükselmiş re.ktÖt", va· 
11. "lmta hakim btilamaumxz. A· 
merikada hayata bağlanımı kili· 
ıye ve enstitüye . rastgclin· 
mez, adaletin, · Allahın ve ilmin 
kudretini temsil eden bu müesse-

eler de paraya bağlıdırlar. 
:lgtimai bünyeleri mudil olan 

ve ferdleri an'an'anelerc göre bir 
taJam derecelere aynlmrş bulu 
nan memleketlerde bu hal ağır 
bir tehlikedir. Lord payesine eriş· 
mŞ İngiliz tüccarlan, fikir sa • 
hiplerlne hürmet ctmeği ve yer 
venneği öğrenmi lerdir. Ameri
kalılar, hcniiz iktısad alimlerini 
cumhuriyetlerinin eşiğinden dr 
şanya atmadılar, fakat eski Rus 
beyleri gibi, şairlere uşak sofra· 
lannda yer verdiler. Ve bu halin 
Ruayada nelere sebep olduğunu 
d'. ünmcdiler •• 

18 MRT - DELLAS 
(1icks ta)L. 

öğle üzeri, şehir bir kar fır· 
tması ile saraılrrken Şikagodan 

ayrıldım. Akşam üzeri Sen • Lui 
şehrinden (Mclsburldc) geçerken 
soğuk gene isam mnyordu. Bu 
sabah uyanıp ta vagonı.m perdesi 
ni kaldırınca çiçek açmış ağaçlar 
ve ilkbahar dekoru ile karşılaş
tım.. 

Dellas, zenginliği derhal göze 
c;arpan yepyeni bir şehirdir. Za· 
ten Tckus hük-Ometi Birleşik 

'.Amerika devletlerinin en mesu· 
dudur. Petrol kuyuları, tabii gaz 
membalan bu memlekete uzun ve 
devamlı bir refah temin etmiştir. 
Dellas geniş bir mıntaka içerisin· 
de gayet ehemmiyetli bir iktrsa· 
di nizım mevkiinde olan bir şe· 
birdir. 

Burası, trpkı köyler atasında 
bulunan büyük bir ka5aba vazi
fesini görüyor. Dellas bu havali· 
nin alışveriş şehridir. Bütün 
Tekaas kadınları Paristen gelen 
roblarr yalnız bu şehirde bulur. 
İçerisinde oturduğum koskoca· 
ma.n otel alıcılar ve satıcılar ile 
doludur. Otel koridorlan adeta 
bir çarşıyı andırır, baştan başa 
rcldam doludur: 

872 numaralı odada oturan 
Curtes Bros korse ve kemer sa
tar. Şapka süslerini 872 numara· 
lı Mis Agvitten alabilirsiniz. 

874 numaralı odada plaj elbise
leri bulunur. Dellas şehrinin kü
tüphanesi göklerde dolaşan bir 
binayı müstakilen işgal eder. 

Mctropoltcn operası Otcllo ve 
Tanha'f'ttri oynayacağrnt iliin ~
diyor. Geniş, çiçekli ve ağaçlı 
caddelerin kenarında yeni evler 
var. Harptenberi dünyamn hiç 
hir me'11leketinde bu kadar bol· 
luk ve bu kadar refah görmedim. 

tlkbahan.n bütün tatlılığına 
rağmen bugün kendimi mesut 
hissetmekten çok uzağını. Avru
padan çok fena havadisler geli
yor. Amerikalılar da benim kadar 
ıstırapla radyoyu dinliyorlar. 

Şikago, Paris, Londra ve !Prağ 
arasında ha\'ai bir mükaleme te _ 
essüs etmiştir denilebilir. Şikago 
Avrupadaki muhbirlerine su
al soruyor, onlar da cevap veri -
yorlar. Harp olacak mı? Bugün , 
bütün Amerikalılar adeta har -
bin olmasını temenni eder bir \'a. 

ziyettedirler .Benim konferans 
vereceğimi işiden ve Fransız ol -
duğumu bilneler yolda ve otelde 
beni görünce duruyorlar, tered -
dütle yanıma yana)IY011ar ve so -
ruyorlar: "Acalıa 'b:ı sefer Alman
ların daha fazala ileriye gitm?3ini 
durdurmak mümkün olacak mı? 
Hür bir memleket, bir gece .i;er· 
sinde kom_5uları tarafından ilhak 
edilirse dünyada su1hiın devamma 
imkan kalmaz." Ote1ia önünde 
gazete satan adam kara haberler 
veriyor: ••Holanda ve İsviçre teh
dit edildi." merakla bir gazete al
dım, okudum ve müvezziin bağı -
rışını haklı gösterecek hiç bir sc.. 
bcp bulamayınca ona çıkıstım. 
Bana verdi{;ri cevap yalnız şu ol -
du: "Memnun değilseniz gazetemi 
bana veriniz. Size paranızı geri ve
re;im." Benimle mülakat yapına
ğa gelen bir kadın gazeteciye sü -
k\ınet tavsiye ettim ve "eminim 
ki, dedim, Fransa bu anda Ame
rikadan daha çok sük\inet iç.ersin
dedir. Dillerimizle harp yapmak • 
tan çekinelim eğer bir gün hakiki 
harpten sakmmak mümkün ol -
mazsa, 1-'ransıı\ar, Allahm ina -
yetile mükemmelen ve aslan gibi 
harbedeccldenlir. Fakat dövüşnıe
ğe ham- olmıyan insanların ve 
milletlerin tahrik edici s<;zlerle 
başka milletlere mensup insanla -
nn hayatını tehhkeye koymağa 
hakları yoktur." 

1 

SOUTH METHOD1ST 
UNIVERSITY 

Dellasda çok güzel bir ünh·ersi
te var. Bu üniversiteye hır de 
•'Fransız k~si" ilhak cdilmı~. 
Profesorler beni davet ettiler, tale
belerile konuşmamı ve onların su
allerine cevap vermemi istediler. 
Binaenaleyh bir saat sıkı bir istic. 
vap karşısında kaldım. Talebe ev. 
vem ingilizce olarak sual soru -
yordu, sonra tahsilleri daha ilerle
miş olanlar fransızca sorma~a baş 
ladılar. İc;te bana sorulan sualler. 
den bır kaç ornek: 

- Size göre Amerikan gençli -
ğinin terbiye tarzı Avrupa gençli
ği kadar ciddi midir? 

- Halihmrda en büyük Fran.. 
sız muharriri kimtlir? 

- Hayatın ve Fransız tef ek -
kürünün müstakbel istikametini 
vazıh olarak anlamak için hangi 
muharriri okuyalım? 

- Hangi Fransız muharririn -
de Fransada irade ve cesaret ba • 
kmundan asil bir kütlenin vücu -
duna dair kuvvetli deliller bulabi
lirim? (Bu suali bana, bu üniver
siteye mübadil talebe olarak gön
derilmiş genç bir Alman km sor
du. Bu kız, pek temiz bir Şt\'C ile 
fransızca soyhiyordu.) 

- Viktor Hiıgo Fransa.da artık 
eskisi kadar beğenilmediği doğru 
mu? Bu şairin gözden düşmesi 
haksız değil mi? 

-Anatol Francc'de eskisi kadar 
okwunuyormu:ıı, öyle mi? 

Mareşal Ney'in iki •• uzere mezarı var .. 
11111111111111111111111ııı1111111uuuutıı11ıt ....... "'"'"' uuuuuu1ııuuu ıu ...... f 
! Herkes tarafından öldü zannedildiği halde yaşayanlar yok i 

1 
değildir ve tarihte bunların birçok misali kaydedilmiştir.Bu- 1 
rada meşhurlardan birinin meraklı hikayesıni okuyacaksınız i 

............... , ..... ,,,., , .... ,,,,,,, .. , .................................................................................................. "er·· 
Napolyonun generalleri içinde 1 \apur Charlestona gidinceye ka· ı mandam \'ellington dükünün kral limi Peter Stuart ~ t 

en mahiri, en değ.!rlisi olarak ta- \ dar hiç dışarı çıkmıyor. on sekizinci Loui 'ye gelerek affı ~-eri göstermektedir .:ı 
nınan mareşal Ney resmen, kral Gemideki hadise pek emin olma için ricada bulunduğu da hatırla- nrn kanaatince~
on sekizinci Luois tarafından, kur- makla beraber, 1816 kii.nunusani- trlır. Filhakika, dük de bir mason- rini Paris mezarlı 
şuna dizilmek suretile, idam edil- sinin 29 uncu günü Cenubi Karo· du ve :kralın, bu rica üzerine ma- taşlardan daha hal'i}.'{ 
mi?jtir. Rakat, halk, hatta tarihçi. lin:tt:la Charleston şehrine Peter reşa]r idamdan kurtarmayı bizzat ret etmektedir. 
ler arasındaki kanaate göre, ma- Stuart Ney isminde birinin .ayak kendisinin istemiş olması da muh· 

. 
reşal Ney bu "idam,. esnasında bastığı sabittir. Marcşalın "ida· temeldir. 
ölmemiş ve Amerikaya ka~rak u· mından,, kırk iki gün sonra Ame- Mareşal N'cy hakkındaki bu şa_ 
zun müddet orada yaşanu~tır. rikaya gelen bu zat iki buçuk se- yanı dikkat hikayclerin en mühim 

Hadiseyi şöyle anlatırlar: ne hücra bir köşede, kimse ile gö· mi, şüphesiz, onun son sözlerini 
Mareşal Ney, Napolyon Elbe rüşmeden, bir ingilizce muallimi nakledenlerin söyledikleridir. Şi

adasından kaçtıktan sonra gene olarak }"'.3S3JilIŞ, yirmi yedi sene malt Karolinada, Davidson şehrin 

Kibrit krııb ı 
L. 1 ' .. 1'" ınco n U•· 

··oıdükten sontfl 
m en m~hurtarıııd__::. 1 
de kibrit kralı ı~.ı 

onun ordysuna iltihak etmiş ol· şimali ve cenubi Karolinada mu· den Thomas D. Graham isminde· ger ile AmenKan \' 
maktan dolayı, idama mahkUm allimlik etmiştir. Büyük şehirler· ki bir adam şöyle diyor: coln'un katili Jobtl 
edılmiş ,e bu lmrar keıd.sine 6 de yaşamaktan çekinen, toplantı "Ben Petcr Stuart Neyin hasta 
kanunuevvel 1815 geresi bildinl· yerlerinden kaçman \e tek ba51· lığında kendisine bakanlar ara
mişti. Ertesi sabah idam meyda- na yaşamaktan hoşlanan bu ada· smdaydrrn. Son nefesini vermek ü
nına mareşalm, metin adımlarla mm bilhassa .Fransız ihtiJ.Afine zere iken doktor Locke kendisine: 
geldiği görüldü. Mare~l Ney, \0e Napolyona dair kitaplara çok ··- Mr. Ney, dt'di, pek kısa 
gözlerinin bağlanmasını isteme- meraklı, old~ görülmüştür. bir ömrünüz kaldı. Sizin kim ol· 
mis ve iki elini göğsünün üzerine Bununla ıberabcr, kalabalık §e- duğunuzu kendi ağzınızdan öğren 
götürerek: hirlerden ur.ak yaşamasına rağ· mck isterdik. 

- Askerler! diye bağırmıştı. men, bulundu!hı Georgetovn ku· Bumın Ozerine Mr. "Ney, sakin 
Tam kalbime nişan alın! Yaşa. !übt>.sin<'le,, 1819 senesinde, Fran· \'C kendine malik hir halde, dirse.. 
sın Fransa! Ateş! sada.n oraya mi olanlar kendi· ği.ne dayanarak doftruldu ve L<>· 

Keneli idamı için at.eş enınnı sini tanrmt5lardL Fakat Peter ckeye bakarak: 
bizzat kendisi veren mareşal bir Stuart Ney bu Fransızların ken· ··- Ben mareşal Ney'im, dOOi. 
müfreze askerin tüfekleri patlayın disi için mareşal Ney dediğini du- "Bu, onun son s&ıleridir.,, 
ca yere serilmişti. ~·unca derhal Georgctovndan ay. Bugün Paristeki meşhur Pere 

Bu suretle mareşal Ney idame- nlmıştır. La Chaise mezarlığında bir meı-
dilmiş ve bu hikaye de tarih için Gene cenubi Karolinada, F1ore:n ıner taşın üzerinde şu satırlar o· 
burada bitmiş bulunuyor. Fakat, ce şehrinde yaşamı~ olanlardan kunur: 
mareşalın bu idam esnasında öl· John A. Rogcrs isminde bir zabit "l\llessina ve Moskova prensi 
meditrine inananlar şöyle diyorlar: şöyle anlatryor: Eichigam dükü, Bercsina kahra· 

Askerler, bu büyük kumanda· "'Peter Stuart Ney bizim eve ilk manı Michael Ney"in hatırasına.,, 
m çok sevdikleri için veya kendi· defa 1819 da gelmişti. Babam onu Oradan binlerce kilometre uzak· 
terine ba5kaları tarafından veri- hususi muallim olarak tutmuştu. ta, simali Karolinada, Salishury 
len emir üzerine, mareşalın başı- Babama kendisinin bir Fransız civarında Third Creek l"ilisesinin 
run üstüne nişan almışlardı. Kur- muhaciri oldu6runu, memleketin· avlusunda kaba bit" taş üzerine de 
şunların hiçbiri ~ Teyc isabet etme- den sirac:i · · • sebeble ayrıldığını şunlar yazılıdır: 
di. Mareyılm nüfuzlu arkad~lan söylemiş. f ... t başka izahat ve· ''Fransız ihtilfilinde Napolyon 
derhal onu gözönünden kaldırdı- remiyeceğini de ilave etmiş. Bonapartın ordusunda açrpı~ş 
lar gizli bir surette Fransadan "1821 de bir gün sınıfta onun olup 15 teşrinisani 1846 da 77 ya· 
kaçırarak Amerikara yolladılar. dersinde idim. ç.ocuklardan bir.i şında olarak ölen bir Fransızın 
On dört gün sonra, vaktile Neyin bir gazete getirdi. Gazetede Napol h t a ırasına.,, 
ordusunda çarpışmıs ve şimdi yonun Saint • Helene adasında Bu J.aş, münzevi mektep mual. 

dur. 
Y. . ---Aa ,ıe 
ırmı } "i'""" jlt 

ra kadar bir para 
gelen lvar Kr~ ~ 
Meksikoda ,.e ~e'1'0 
da ç.alışmış ve I~ı# 
man birlrnç sene ,çı_ 

•• • b _.ı..., bt!' 
nayıının aşınu" 

mıştr. 

Bir vakitler ~ 
manlara, demin-o p 
tara, bankalara, ot ıııJ 
ocaklr -ına sahip 01 

devletlerine bofÇ ~ 
ger nihayet iflfis ~ 
verilen bir haberde · • 
tihar ettiği b~~ 
bugün onun, sefalet. J 

MI~ sağ oldulıınıı 
dır. . 1' 

Gene umumi bit r~d 
Abraham Linex>l~ll e1'i 
Vilkes Booth iSJl'l1od ıı: 
nedildiği gibi, 01.ııtıb ıı)1 
raralıyan suikastıfl z;ıd 
ke.rler t:arafın<lall 
kaçmış (yahut J<3ç.ıı1 ıJl 
de edilmiş) ve uzt1Xl 
Saint Hele~ jsnıile tı• 
ra 1903 de okJBll ~ 
-ıd- - t- (.,:A o urmuş ur. .ı»· 

Fransa ile Cenubi Karolina (A· öldüğü haberi vardı. Ney bu ha· 
merika) arasında işliycn gemide beri okuduh"tan sonra yüzü sapsa· 
çalı~ bir mütekait Fransız balı· rı kesildi ve düştü ba)'lldı. Ço
riyelisi vapurda eski kumandanı- cuklar yüzüne su serptiler, ayılttı 
m görünce tanıyor '~ kendisini lar. Kendine gclincc mektepten 
de orduda selamladıkları ~lde çıktı, evine gitti. O gün akşama 

-Y~~1l~Slit1AT ~·~-· 
. ilMüı.lllBE~LE:~iMiZ t) 

selfimlıyor. kadar dışarı çıkmamış ve k'Ucak 
ötekisi: kucak bir takım kağıtları yakmış. 
- Beni kime benzettiniz? di- Herhalde bunlar kendisinin hüvi-

ye soruyor. yetini isbat edecek vcsikalardt. 
Eski asker: "Ertesi gün Mr. Ney, mutat 
- Siz mareşal Neysiniz, eliyor. olduğu halde bize derse gelmedi. 

Bizim eski kumandanımız. Babam merak etti, ara.mağa git· 
Diğeri: ' ti. Kendisini bo~azında bir kesikle 
- - Hayır, yanlı_şmız var. Mare. bulmuş. Gözüne yerde bir lnnk 

şal Ney iki hafta ev\>el Pariste i- traş bıçağı ilişmiş. Herhalde, bı
dam edildi, diyor ve derhal arka· çağın kırılması onun hayatını kur 
smı .dönerek kamara ma gidiyor, tarmış olacak. Babam ona bu ha-

hareketinden dolayı çıkıc;mış. Mr. 

- J\vnıpamn hürriyetini mü • 
dafaa hu usunda Fransaya güve
nebilir miyiz? (Bu suali soran de
likanlıya bir sualle ~vap vedim: 
"Dünyanın hürriyetini m~ı:fafaa dört saatinde yanvana kalrrlars-ı 
hususunda Amerikaya gü'•enebi rengin ve ihtiraslı bir his fı1omi 

Ney. 
··- Bilmezsin, dostwn, demiş. 

lir miyiz?") içersinde yaşarlar ve ciddi işlerle 
- Fransad~ kız ve erkek il?i: u!raşacak vakitleri olma~. ~u c:u

versite talehesı arao::mda ne gıbı rette geçen dört tahsil senesı oka.. 
milna betler vardır? Bu suale ı dar tatlıdır ki ondan sonra bayat 
cevap venneden evv~l Ame:-ika:l~ kendilerine çok acı ve ço~c h~ii n 
kız ve erk~ tab!>e ara•ır:ıda't1 gelir, galiba Amerikanın eski üni
münasebetleret dair iı:ı'ıat ı <-te - versiteleri de b-.ı fikir:!~. 0ra11.··h 
dim. Bana hu huc:uc;ta ço'c ic:tifa - kızlarla erkekleri ayınyorlar, Har 
deli ve zevkle r.":tm1Jr küçük bir 1 vard, Yale, Prınccton iiniverntele
riS<tle '"'r<Hlcr. Amen"kada hemen 

1 

ri yalnız erkeklere ve Bryn Mavr 
daima kızıar erke:,lerle ayı:ıı mü- Yassar, Snuth üniversi::cleri yal -
essesclerdc okuyorlar, fakat ben 1 nız kızlara mahsustur. Bu üniver
bu milşterek ta'1c;;lin t~·i ne~ice sitelerde tahsilin chhı r' 'ii "i'ı· 
ver-'!:<Tine knni deği!i""l. Tki ci.,ı:;c 1 ğu biitün Amerikalılarca kabul e. 
mensup çocuklar günün yirmi ı dilmi~tir. 

Napolyonun i>lümü ile hayattaki 
~n ümidim de söndü ... 

Amerikada mareşal Neye rast
ladıkları haberi Fransada da du· 
yulmuştu. Bunun üzerine Melady 
ic:minde bir asilzade kral Louis 
Philioe mare!'<ll Neyin kaçtıITT sa
hi mi diye soruyor. Kral şu garip 
cevabı veriyor: 

- - Siz de, ben de masonuz. Ma
res:ll Ne;,• de masondu. 

Bu arada, mareşalın idamı ka· 
ran üzerine meşhur İngiliz ku· 

DAUAYUKSE:IC 
rAiZ, DA~A E:Yi 
ŞARTLAR. TE:MiN ~~~ 
~OLANTS[ QANK-U1, 



ı Lorel - Bardl Honr _ 
daJıkta (tllrkçe) 
Te Sarll Şan canller 
peşinde 

ı Honooulu 
: Aşkın zaferi 

: Yarının kadınlan 
: Üç Ahbab Çavuşlar 

Pastırmacı)-an ve şü. 
rekAsı 

: Ya,amak zevklidir 
/ : Giizel esire 

il il : i'rankcttaynın ollu 
: Fanfan ve Klodine ve 

Batakhane cocıılu 
: Bildirmemfitir. 
: Vç Ahbab Çavuşlar o. 

J>er:ıda (lürkce) ve 
Kadın ticareti 

: Lorel • Rardi iş an. 
Yor (tilrkçe) n Rozali 

ı Kadınlar hapishanesi 
ve Kasırıa 

latan bul 
: lık uyanış ve Kurşun 

YnRmuru 
: GünahkArlık ve Ari -
ıona kaplanı 

: Aşk ve şöhret ve Dal 
.kahramanlan 

: Düşman maskesi aL 
tında ve Bekoı kralı 

: Zeynebim Te Görün. 
-4 ıniyen caaua 
il : Günabklr Melek Te 

lJ Arizona kaplanı 
• : Kızıl dansöz ve tık 

uyanış 

Beşiktaş 
: 3 ahbab çavuflar hey. 

dullar ar.asında (tilrk.. 
cc '\"C Stad illhları 

: Günabklr kızlar Te 

Altı ıilAhlı kovboy 
: Gaip ufuklar ve SilAb 

kahramanı 

K.dıköy 
t : Blldirme1J1iktlr. 
.t : Bildirmemiştir. 

Oaküdar 
: Sftnn fedaileri 

,(lürkçe) 

o 

ŞEHİR TİYATROSU 
l\omedi kısmı, bugün 
iÜndüz 14 te Çocuk ti. 

ır .~~trosu. Gece 20.30 da: 
·~ KARDEŞLER 

••• 
lı:ısmı ıece: SEYTAN 

o 
HALK OPERET1 
Bu akf&ID eski 
Cııbyaad• ıaat 21 
de. Zoıo Dalmasla 
Piplça lıüyfik O-

peret 3 Perde 
• 

Rqlt Riıa E. Sadi 
Tek Ti)'alroau U 
Dirlnciklnun Pa· 
zartaesl akpmı 
OskQdar Hllede 
Karmıjran,ık 

Vodvil 

DAR sinemasmda 

~~kir Melek 
-'llZona Kaplam 

kil kilaqevi 
~e yarın tercüme 

külliyatı 

Kı 

100 
'50 
7~ 

• 

8() 

n 
50 
30 
8() 

ao 

-
&.10 

~ tıatı S.30 t:ıruetm 
"1azııara ytlzde 20 takon. 

• Kalan U4 lnırufaD 
ı>eşta almarü mtıte-

~~ btnr Ura 8dema9' 
takatte ..... 

B AB 1: lt - Alllun Poıam 

Gayrimenkul satış ilanı 
lstannuı Emmyet Sandığı D.rektörıüüünden 

Ane Tar:ıiterin 18544 hesap No. aile aandıJımı:ıdaa aldı.lı 12'° li· 
raya karıı birinci derecede ipotek edlp dduinde borcunu nrmedilf n· 
den hakkında yapılan takip illerine 3202 No. lı kanunun •O ancı madde
sinin matu!u 40 ıncı maddesine söre ve her biri Ayrı ayrı ' tartname
lerle ve müstakillen satılması M:abeden BoAaziçinde Ortaköyde Cabi A· 
ron ve Uncu sokaAında eski 2.4.20,22 yeni 19,21,U,16 No. lı üç dilkkAnı 
olan kAgir bir evin tamamı ile sen• ayni mahallede eski Zlncirlikuyu 
yeni Kaymakçı sokağında eski 27.29.2i Mil. yeni 2.4.23 No. lı methali ve 
diikkiı nı olan kügir lıir evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttır
maya .lô.onınuşlur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırma· 
ya girmek isllyen Cabi ve Aron ve Uncu ı;okağındaki sayrimenkule 
(250) eski Zinc ırlikyuyu yeni Kaymukçı sokağındaki gayrimenkule 
(131) lira pey akçası verecektir. Milll bankalarımızdan birinin teminat 
mektubu da kabul olunur. Birikmiş lıfitnn vergilerle belediye resimleri 
ve vakıf icarcsi ve taviz tutan ve telliıliye rüsumu borçluya aittir. Art· 
lırmıı ş:ırtnamesi 15-12·939 tıırilılndcn itibaren tetkik etmek istiyenlere 
sıındık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kay· 
dı ve sair lüzumlu izahat tn şarlnıımedo n takip dosyasında nrdır. 

Arllırıuııya giqpiş olanlar, bunları tetkik ederek satıhla çıkarılan say
rimenkul hakkında her ,eyi ölrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci art
tınna 2i-1-9-IO cumartesi ıüoü Caitaloj:jlunda kain aandıitımızda saat 10 
dan 12 ye kadar )'apılacaklırt Muvakkııt ihale )'apılahilmesi için teklif 
edilecek bedelin tercihan alınması icabedcn gayrimenkul mükellefiyeti
le sandık alacaAını tamamen secmliJ olması şarttır. Aksi takdirde son 
arttıranın laahhüdll baki kalmak tarlile 12·2·9 to tarihine milsadif pa
zartesi silnil ayni mahalde ve ay.ni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu 
arttırmada gııyrimcnkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hak· 
Jarı tapu sicillerile sııbll olmıyan alAkadarlar ve irtifak hakkı sahipleri· 
nin bu haklarını n hususile faiz ve masarife dair iddialarını llAn tari· 
hinden itibaren yirmi gün içinde evrakı milsbilelerile beraber dairemi
ze bildirmeleri lAzımdır. Bu suretle haklarını bildirmemİIJ olanlarla 
haklan tapu sicillerile sabit olmıyanlar satı, bedelinin paylaşmaı1ından 
hariç kalırlar. D:ıha fnzla malömat almak istiyenlerin 9~8-532 dos)"a nu· 
marasile sandılımız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu 
illn olunur. 

••• 
DiKKAT 

Emniyet undıtı, sandıktan alınan gayrimenkulft ipotek ı&stermek 
fıtlyenlere muhamminlerlmizin koymUf olduğu kıymelin yilzde 40 ını 
tecavüz etmemek llzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek su
retlle kolaylık g6stermektdir. (10188), 

i 1 an 
lstanbul Havagazi ve Elektrik 

ve tetebbüaab ıınaiye T. A. ıirketinden: 
ŞiıWtimmn Bqojhmda Timi Meyd-mdıl Metro J..nm1n 

zemin kabnda bulunan idare merkezi 1.1-940 tarihiaclm itiba
ren Beyoğlunda Tünel meydaıuDda Tünel seçidinde Tünel 
..,..ıtmamma 9/3 nmnaraına uldedeceii ilh olunur. 

MUDURIYET 

·------------.... 
V AAIT matbaası 
Kitap kısmını yeniden 
tanzim edip açmıştır 

Kitap, mecmua, gazeb9 basar. 
Ti.biler namına dizği itleri alır. 

l.-_ts_ıa_nb_uı_e_e_ıe_dı_ye_sı_iı_an_ıa_rı_ 
Teminat 
miklan 
L.K. 

Tüml• 
bedeli 
L.K. 

t 120 Taksimde Mete caddesi sokağında 8·1 No. kışla 

methali yanındaki mahallin kiraya \'erilmesi. 

300 4000 Taksimde Cumhuriyet caddesinde 16·1 - 16·2 No. 
lı stadyum sahası ve bir büyük oda ve gişe yeri. 

11 240 Taksim Panorama CaiJ. 10 No. lı maAıızanın kira· 
ya verilmesi. 

27 360 Taksim Cumhuriyet caddesi eski topçu kııJlası So. 
12 No. lı kıtla altındaki dükklnın kira)"& verilmesi 

27 360 Taksim Cumhuriyet Cad. eski topçu kışlası altın-
da 6 No. h maJazanın kiraya verilmesi 

135 1800 Taksim Cumhuriyet Cad. sokağında 2 No. lı mala· 
zanın kiraya verilmesi. 

22,SO 300 Taksim Panorama ıeçldl aokatında 4 No. h mala
zanın kiraya '"erilmesi. 

4,50 80 Taksim Cumhuriyet Cad. sokalında 14·3 No, lı 
bir odanın kiraya verilmesi. 
nın klarya verilmesi. 

1 120 Taksim eski topçu kıflaıı sokağında Panorama ıe
cidlnde 6 No. lı malnıanın kiraya verilmesi. 

4,50 60 Taksim Panorama seçidi So. 12 No. dükkAnın 
zemin katta ufak bir odanın kiraya verilmesi. 

llk teminat miktarlarile tahmin bedelleri yukarda yaıılı emlrtk ay· 
n, ayrı acık arttırmaya konulmuştur. İhale 13-12-939 çarşamba gilnil sa· 
at 14 te Daim! encftmende yapılacaktır. 

Şartnameler zabıt n muamelAt mOdfirlillU kaleminde görülebilir. 
Taliplerin ilk teminat makbuz nya mektuplarile Jbale günü muayyen 
saatte Daimi encilmende bulunmalan. (9828) 

Ankara caddesinin en işlek. en muteber yerinde 

Ne.. 
ı 
2 
s 

' 6 
e 
7 

• t 
10 
ıı 

Kiralık diikkan 
V AKIT matbaası idaresine müracaat 

VAK 1 T 
Cep KQtDphanesı 

Yaun n TOrtcere ce'flrenta •eh 
Kader (Yol......_) Amm U. 
OUmpt)'ad O)'Ulll8n Vlld•D &tir 
Kıleranı Terraı esnn (Galoptn'den) G. V. 
Yusoslavya seyahat aotlan Asım Uı 
Şark Ekspresinde cinayet (Cbriıtle'den) V. G. 
Etrüsk Vazosu (Prosper Melnne'deo) H•ydar Rifat 
Her memlekette blrkac ,On (Muhtelif mftelllflerden) 

S•)'lfa ltl"f. 
IOI il 
ı20 ıo 
304 20 
ıı2 10 
160 20 

" 20 

Ahmet Ekrem 352 
Son korsan (Fon Lftkaerde'dtn) Fethi Kardq S78 
Kafkas blklyelerl (Kazbek'ten) Ni)'aıl Ahmet 120 
Son Ebllnllp muharebeleri (Kolllnı'ten) Abmet Ekrem 278 
Futbol kaideleri Nüzhet Abbu 40 

n 

t . I: the centrlfugal gover. 

nor 

4. A: der Jılehkraftregler 
(Zentrifuplregulator) 

8. P: la gH88fhoe (Jant.eme> 

8. l: the croa-head gulde 

8. A: die Geradttthnmg Planş: 78 
(Lateme) 

u 

BU CAZiP 
DEÖİŞİKLl l 

BIJH 
D. ınmını·ıı 

iki fotqnfı 

YALNIZ 
7 GÜNDE 

OLDU 

iu \nanı\mayacak g\bl gel\pr 
fa\<a.t \ 

8lZZA11ECR0BE EO\I lr 

Ancak bir haf ta zarfında, bin· 
terce kadın' buruıukluklanndan 

kurtuldular ve bir kaç tene genç· 
lettiler. Cildinizi kendi tabir n 
ktymetll gençlik unsuru olan 
"B!OCEL., cevheriyle canlandı-

rınız. 

Cildinh hemen tuelepp genç• 
teıecektir. "BtOCEL,. Viyana 
il.niverill'eıi profesörü Dr. STEJ· 
SKAL'in ketlidir ki, halihuırda 

cild unsuru olan pembe renkteki 
Tokalon kreminin terkibinde 
mevcuttur. Her aktam yatmu• 
dan evvel tatbik einiz. Siz uyur
ken cildinizi besler ve ıençlefti· 
rir. Gündüzler için de yağsız be-

yaz renkteki Tokalon kremini 
kullanınız. Birkaç gün zarfaida, 

aiyah benl~ eritir ve açık meaa· 
meleri sıklattmr. En eert ve en 
esmer bir cildi yumuıatıp beyu
lattınr. 

Dr .. Nec~ti Atasagun 
Sabahlan 8.30 • kadar; akşam.. 

lan 17 den ıonra Lllelt T•nan
,.,. O.in I; No. 17 de badalmnı 
kabul eder. (Ttlefon: 23063) 

5. NAzDI KOLU 

5. F: la tlge du r6gulateur 
5. t: the govemor roda 

9. YAGDANLDl (damla. 
lddı Jaldaahk) 

Mahantk kuvvetler; • F: Foree f. motrlee: • t: Power 
plant; • A.: Kraftwerk. 

5. A: da.s Reglergestlnge 

6. t!ST'CV ANE (bahar al

llncllrl) 

8. F: le cyJlndre 1 vapeur 

8. t : the ate am cyllnder 

6. A: der Dampfzyllnder 

'7. PİSTON BA~GI 

'7. F : la t6te du piston (la 
traveree) 

ı. t: the croea-head 

7. A: dt'r Kreuzkopf (das 

Querhaupt) 

8. PtsTON YATAGI 

-

9. F: le graiaaeur (un graJs

aeur A ıouttea) 

9. t: the, olJer (a elght feed 

oller) 

9. A: der Öler ( eln TropflS_ 
ler) 

10. KOL (piston kolu) 

10. F: la blelle 
10. t: the connectlng rod (tne 

maln rod) 

ıo. A: d1e Pleueı.taııce 

11. MANİVELA (kol) 

11. F: la manivelle 

ıı. l: the cranll 

11. A: dle Kurbel 

A Kazan dairesi; F: La cbauffcrie; 1: The boller bouaeı 
A: Das Keuclhau. 

l. KAZAN DAİRESi (ka· 
zan) 

a davar kamu 
b demir kapaklar 

(temizlik zamanmda 
kaldmlabOlr) 

c kilmllı' borasu ( oeaia 
kömllr atmak için) 

d doldnrma hunisi 
e mllteharrllc ıskara 

(ktll ve cürufu almak 
için) 

f lhttrakta yanan k6-
mlr 

ı. F: la chaudlire l vapeur 
( chaudlire) 
a la maçonnerle 
b le rev&tement en fer 

(enlevable pour le net. 

\ toyqe de la chaudlire) . 

c le tube de chargement 
(un tuyau ~ deux gou
lottes: am~e le char_ 
bon de la tremie) 

d l'entoonolr m. de rem· 

pllaaage 
e la grille mobile (une 

. grille contlnue; con. 
dult au cendrler 

f le ch:ırbon brCM dana 
la combustion) 

f le cendrfer (foase f . 1 
acorfes) 

1. t: the ateam - holler (the 
holler) 
a the brfclnrork 8\11'-

roundlng the holler 
b the tron lautnc (re. 

movable for cleanlng 
the boiler) 

Hl 
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350 yi mütecaviz altın madalya ve zafer nİ§anlarile büyük mükafat, birincilikle diploqıalar kazanan 

r • • • o J1 ç e 
Benzerine Avrupada bile tesadüf edilemez. Hastalara hayat ve şifa veren, sinirleri teskin eden, ruhi ıstırapları a za ltan bu meşhur kolonyaY• 

ecnebiler b.ile tapıyor, hayran ve meftun memleketlerine hediye olarak gönderiyorlar. Denebilir ki İngiltere, F ransa ve bütün yüksek milletle
rin kolonyaJarına faiktir. 

HASAN DEPOSU YENi ADRESi : BAHÇEKAPI Beyoğlu· tramvay durağı karşısında 

·-~ .... ... ··- ::::=:::! ·-···-···· ::•::::::: ............ ...... ...... ...... ...... .............. ............ ·········-· ............ ······-··· :::~::::-.:: ·······-... 

BAŞ, DIŞ, NEZLE. GllP, ROMATİZMA 

Nevralji, kırıkhk 

· ve bütün ağntan-

&1&1··-:.:1 • .... .... ...... :::: . ...: .... ..... ·--· .... 

e the chute tube (a twin.. 
clıute; conveys coal 
from the bunker) 

d Uıe filling hopper 
e the travelling grate (a 

chain grate; oonveya 
the burning coal 
through the furnnce in
to Uıe ash-plt t) 

f the ash.pit (thc cin.. 
der pit) 

1. A: der Dampfkessel (Kes. 
sel) 

a die Kessclummauerung 
b die Eisenverkleidung 
(abnehmb:ır zur Kes. 
selreinlgung} 

c das Schütlrohr (ein 
Hosenrohr; bringt dic 
Kohlc aus dem Bun
ker) 

d der Fülltrichter 
c der Wanderrost ( ein 

Kettenrost befördcrt 
die brennende Kohlc 
durch die Feuerung in 
die Aschcngrube f) 

f die Aschengrube 
(Sehlakkengrube) 

2. IWNTROL TERTiBATI 
(le\ ha) 

a sayaç (muaddlıl, 

kont.ör) (makineden 

~ 1>nhan öl~mck 

nı zı derhal keser 

İcabında günde 3 kaşe 
alınabilir. 

Her yerde pullu kutuları 
ı~rnrln ı~tcyinlz. 

.... l?'".mmiii . ... 
:::ı 5i!i 

n 

~) 

b manometre (buha.r 

t.&7.ylkinl ölt"mek itin) 
c tn.ğdiyc suyunun hara.. 

reUni gösteren mii&'ir 

d ( a 'c e) ni~ J;'Ö.Stcrdl. 
ğl mll;darlan grafik o

l:ırnk gü~tcrrn mut.ay· 
l·it alet 

e kA7.anın a~·a.r yeri 
2. l<': l'ıı.nnoire /. de contrôle 

a le compteur (mesure 
la qua."ltitc de vnpcur 
dcbitee) 

b le manometre 
c l'indicateur pour la 

temperatcure de l'cırn 
d'nlimentation, in tC'm. 
peraturc de la vnpcur 
<'t l:ı cornposition des 
fumecs 

d l'<"nrcgic;trcur m. (pour 
l'enregistrement gra

phique dl'~ \':tl!'urs mr. 
suree~ de & et r) 

(' le rr~lıı.teur pour le 
&cnicc de la chaudiere 

2. t: thE' control board 
a the flow mC'ter (mea

surcs the quantity of 
Stl'~m l1°t>d) 

b the steıım preSJ!ure 
gau-re (the manome. 
ter) 

c thc edgıw;ise indica.. 

isim, miktar ,.e mııh:ımrııeıı hı· ııellcrile ınıınıkk:ıt teminatları aşajı· 

ıla ya7.ılı iki liste nıulıtc,·iyatı ~iir şor ve rezidii ya~ları 22-12·939 cu· 
ma giinü saat 15 den itih:ırcn sıra ile k:ıp:ılı zarf usıılilc Ankarada idare 
bina~ında satın nlıııacaktır. 

1 

Bu i,c girmek istiyenlcrln hiza \arıntla ya7.ılı mu,•:ıkkat teminat ile 
kanunun t:ıyin elliği vcsik:ıları \'C tekliflerini :ı~·ni SÜll s:ıat 14 de ka-
dar komi~yon reisliğine vermeleri lfızıırnlır. 

Şarln:ınır.lrr 390 kuruş:ı Anl:nra ve Jlnyrlarpnşa , ·ernelerinde ~•tıl

ın:ıktaılır. (10080) 

Güzelliği hem yaratan, heın • 
tam amlıY~ 
bir iksird ır· 

:\o. ~tiktarı İsmi 
Ton 

1 300 Siir~or yaj!ı 

2 600 Ya7.lık rc:r.ldii yoj!ı 

:!\fuhamınen 

bedel 
J.ira 
9fi000 
iSOOO 

:!\hıvakkat 

teminat 
Lira 
6050 

51;,o 

ZA Yl - ~üf us cüzdanım ile 1 
askerlik ve ikamı zayi ettim. Ye- r ... , 
. . . k y d k' . . 

1 
(,'oruk llekım• 1 nısını çı ·aracagım an e~ ısının 

hükmü olmadığı ilan oıunur. Dr. Ahmet Akkoyun ıu 
Yedikule şimendif-er fabrikaS1n. f'ak~ım • l'alımlıane Pala~ No 4 

da tltktrikçi Atıf oğlll lI ayrettin Pazardan maada her Ailn 
Ozdt:nit .. anı 15 r:lrn 'lonra. ft"lelıın ııı,.,-........... ~------

Or. lRFAN KAYRA 
RöNTGEN .MOTEHASSISI 

Türbe, Bozkurd Kıraatha-

yl 
Şu gUzel çehre upll 
latan gUneş, ş ı.>~ 
inci dişlerdir. rtll 
o dişlere can ""e 

şUpbesıı, 61,. 
"RADYOLtr-:.. .ı 

gUI" 
Siz de . ayni ıs. 

' elde edebııırsill ıı 
· kat bunun tçln l • 
sabah, öğle 1'e 

00
tf 

her yemekten 11 

gUndo 3 det• 

_ı 
rer sokak No. 8 · 10. Öğleden 
sonra 3 ten 7 ye kadar. ile dişleriİıiZi fırçalamak!ır· 
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ting instrument.ıı tor 
feed·water tempera-
ture, stca.ın tempera. 
ture, and composition 
(or conslitulion) of 
flue gases 

d tho chart recorder 
( for recording the va. 
lues indicated by a, b, 

c) 
o the regulntorB for ope-

rating the holler 
• 

2. A: der Übcrwachung-1'· 
schrank 
a der Dampfmesser 

Türkiyede nefaıetite 
meşhur Yeni Hayat ka
ramelaları birdir. O da 
Abdülvahit Turan fir
masıdır. 
Firmamıza dikkat edllme.L 
Galata Necatibey caddesi No. 92 .. 

m 

(mlBt die abgcgcb~ne . 

Dampfmenge) 
b der Dampfdruckmeıı. 

ser (das Manometer) -. 

e dio Profilzelger für 
die Spci.cıewa.sscrtcmpe. 
ratur, die Dampftem-
pcratur und dio Zusam-
mcnsctzung der Rauch· 
gase 

d der Schreiber (:r.um 
Aufzeichnen der von 

a bis c nngezeigten 
MeBgröBen) 

e der negler für den 
l{essclbetrieb 

8 Plsfonltı buh!\r makinN;I (muharrik makine); F: T.a 
mıı.chlne i\ ,·:ıf)('ur iı pi'>ton (unc mıı.chlne motrl<"c); t: t ho 

Reclprocatln~ !>leam • <>ngine (a pow<.>r unlt); A : Dle 

I\olbcmlıunpfmaschlne (cine Krartınaschlnc) . .. 

J . BUD.\R BORUSU 
l. F: la condulte de vapeur 
ı. ı: the stea'll supply pipe 
ı. A: die Dampfzuleitung 

2. 1STL1\I MUSLUGU (valf) 
2. r: la soupa.pe de detente 
2. f: the stop • \'&ive 
2 • .A: dns Absperrvenlil 

3. AYANS (,·olln kıuıınağı) 
3. F: le volant 
S. t: the fly _ wheel 

S. A: da.s Schwungrad 

4. DE1'*K per\'anesl 
4. F : le regulateur a !orce 

centrüuge (regulateur 
centrifuge) 
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9· - 12 - 939 Cul11 
ıe•,t 

111cı11 13.30: Program ve ııcl 
nyarı, 13.35: Ajans ,·c \ııfi;.. 
hııberleri. 13.50: Türk 1111 r· v

' lürkülcri ve yeni şarkıl~~11drlo~ 
lar: Cevdet Ç:ığln, Eşrc.f oı:ıJf'oJ 
san Gür, Hamdi Toka)•. ·e 1 
Mahmut :Karındaş, Sııfı)rııtııJ' t 
U.30: Müzik (niy:ıscıicll .. r)· ' 

Kiinr" t do~u - Şef: lhsan r:o· · 
Schulıcrl: ı\skcrl marş, ~1'' ~ 
Oscar Str:ıus-ı: llkb:ıhar ~·ılı' 1 
3 - C. ~r. Yebcr: Eur~~-: P..,, 
tfirfi. 4 - Tsch:ı iko,·sk) 

1 
b 

r . . 'k" • parrııs • .:.o-!>cn onının ı ·ıncı . . ı· 
0d1Slı / 

Liszı: Mncnr Jlaps 90d 
1:;.15/15.30: ~Iüzik ccıııb ?ıfeıP 
18.00: Program. ıs.o5: 0roıoJi• 
ı;at ayarı, Ajans ,.c rnetcd)o e~ 
bcrlcri. 18.2j: Müzik cn~tiiJjjl~ 
kcstrası). 1 !).00: T~rk '0ı:ıı)'1' ,t:I 
ve saz geçit konserı. 6 

1...0• 
~ooı r· t1J" 

7 s:ız. sıra ile. 20.00: . rogr'. 
Türk müziği: Rarışılo .p :ıirıefl 
45: Türk müziği: Halk ş f.~1' 
_ • •11,·cr 
orncklcr. (Saclı ) 0 rl> 
2 ı.oo: ~füzi k <Küçük _ f' 
Şef: r\ecip Aşkın) •. ~,.:ıııııl ıt-1. 
iÇgan sevgisi. 2 - Gı _ ~I• ti 
Dül<;ineye sercnad. 3 lı Si f 
Eski ~:in suiti. 4 - Jo; ,.,ı: 
iÇgan Baron opereıind;eıırıd' 
Franz J..ehar: I~va ope t sıı•' 
puri. 22.00: Mcınt.ck~l Jı• 1 
Ajans haberleri, zı~a cbİ eli 1, 
22.15: I\onuşııı:ı: (ECll sl)ıe>0• ~ııı ' . Dalnız kısa dnJı~ıı po 

1
) :,?2 1' 

Mtizik (.\fclo<lilcr - r '23.2~ 
zik ( Cıızband - pı.)ı::ıP11 rııf' 
Yarınki program, • C 


